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editorial

Elevador e o Trágico”, que continha em seus objetivos a publicação de dois números dessa revista.
Para esse primeiro número, para esse primeiro andar, nosso elevador levará você, leitor, a
William Shakespeare. Isso porque, nos últimos anos, a Cia. Elevador se dedicou ao estudo da obra
shakespeariana, tendo traduzido e encenado, em 2010, “Do Jeito que Você Gosta” (“As You Like It”), peça

É com grande orgulho que nós, da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, apresentamos a você a
primeira edição da revista Sobe?.
A Cia. Elevador de Teatro Panorâmico sempre teve o objetivo de buscar a verticalidade nos
processos artísticos - Elevador -, sem esquecer a horizontalidade de sua comunicação com o público
- Panorâmico. A cada novo projeto, a cada novo processo de criação, nos colocamos no encontro
dessas duas linhas antagônicas e, a nosso ver, também complementares. Queremos aprofundar nossa
pesquisa, sem perder contato com o público.
A revista Sobe? surge como um instrumento intensificador dessa relação, além de registrar,
compartilhar e disseminar nossa pesquisa, elemento essencial para sua consolidação. Assim, Sobe?
pretende publicar o material pesquisado em nossos processos criativos, por meio de artigos, entrevistas
e transcrições de seminários, direcionados a todos os interessados na arte teatral.
Por ser a arte teatral um lugar em que muitas artes se encontram, e também por ser uma arte
que se estabelece no presente, é natural que o que ali se processa receba ressonâncias dos pensamentos
filosófico e científico contemporâneos, o que nem sempre se revela integralmente no palco. A edição da
revista preenche essa lacuna, fortalecendo as tramas da cultura, tanto em sua emissão quanto em sua
recepção.

que ficou em cartaz no Espaço Elevador, até junho de 2011.
Como etapa da pesquisa, em parceria com o SESC Santana, realizamos, em setembro de 2010,
seminários com artistas e intelectuais, a respeito da obra shakespeariana. Dividimos os seminários
em quatro temas: Encenação, Tradução, Imaginário e Atuação. Os encontros se mostraram amplos
e significativos. Devido ao alcance das reflexões desenvolvidas, resolvemos que Sobe? publicaria a
transcrição desses seminários.
Assim, esta primeira edição tem, como centro, as ideias e reflexões de Aílton Graça, Bárbara
Heliodora, Christine Röhrig, Fernando Yamamoto, Lígia Cortez, Márcio Meirelles, Maria Laura
Nogueira, Maria Sílvia Betti e Ronaldo Marinsky, que protagonizaram os encontros, além de artigos de
integrantes da companhia, que refletem por onde nossa pesquisa está caminhando.
E aqui já antecipamos o conteúdo do segundo andar: em seu segundo número, Sobe? trará em
suas páginas aspectos concernentes ao Trágico, advindos da pesquisa iniciada neste ano, tendo como
base “Ifigênia em Áulis”, de Eurípedes.
Agradecemos a todos os envolvidos nesta edição: sem sua contribuição, ela não se realizaria.
E como aqui, de certo modo, todos somos ascensoristas, não podemos deixar de lhe perguntar:
- Sobe?

Importante dizer que essa publicação se faz com o auxílio do Fomento ao Teatro, da Secretaria
Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, que em sua 18ª edição contemplou o projeto “A Cia.
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artigo

A CIA. ELEVADOR E
SHAKESPEARE
Marcelo Lazzaratto
A Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, que tem, como objetivo central, a pesquisa de linguagem, optou por
trabalhar, em seus primeiros dez anos, com materiais não dramáticos. Contos e romances sempre foram os pontos de
partida para instauração de nosso processo criativo.
O material literário diversificado, selecionado, justaposto foi o mote de espetáculos como “Loucura” e “Ponto
Zero”. Um conto de José Saramago nos iluminou o caminho para “A Ilha Desconhecida”. A obra de Peter Handke, “A
Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros” é uma peça de rubricas, sem conteúdo dramático, sem palavras, sem
conflitos, que oferece um panorama da história e da produção humana ao longo das eras.
“Peça de Elevador”, de Cássio Pires, foi um espetáculo em processo colaborativo, que partiu do tema “Elevador e
seus ascensoristas”, para melhor compreendermos nossa inserção na sociedade, tanto em seu recorte estético, quanto em
nossas ações cotidianas. “Amor de Improviso” é um espetáculo em que utilizamos diversos autores, de diferentes épocas
e estilos, para compreender, de um lado, a possível latência heteronímica como resultante do trabalho do ator, e de outro,
a instituição de uma linguagem a partir das regras do Campo de Visão [5]. E “Eu Estava em Minha Casa e Esperava que
a Chuva Chegasse”, de Jean-Luc Lagarce, única peça em que nos apoiamos em material dramatúrgico já estabelecido, fez
que investigássemos os conceitos de memória individual e imaginação criativa.
Por isso, em 2009, depois de nove anos e nove espetáculos, quisemos deparar toda nossa pesquisa com um texto
de estrutura clássica. Para isso, escolhemos a comédia “As You Like It”, de William Shakespeare.
A montagem de “As You Like It”, em 2010, abriu definitivamente nossa sede, o Espaço Elevador, ao público da
cidade de São Paulo. Depois de quatro anos de utilização para ensaios e oficinas, decidimos fazer dessa montagem o
marco dessa ação sociabilizadora, uma vez que o espetáculo utilizou a arquitetura do espaço como cenografia do texto
shakespeariano.
4

É própria, do assim chamado teatro de grupo, a pesquisa dos diversos aspectos da arte cênica, a médio e longo
prazo. Toda pesquisa tem o tempo como aliado, para sua maturação. Em nossa pesquisa continuada, ao nos depararmos
com esse texto shakespeariano, entendemos que, para conhecer os meandros de sua poética, deveríamos fazer a nossa
tradução da peça. Assim, “As You Like It”, em nossa tradução, ganhou o nome “Do Jeito que Você Gosta”.

“Do Jeito que Você Gosta”
Como Gostais [Do Jeito que Você Gosta] antecede as grandes tragédias de Shakespeare.
Trata-se de uma obra vitalizadora,
e Rosalinda é uma alegre representante da liberdade possível na vida.
A representação estética da felicidade requer uma arte complexa;
jamais uma peça sobre a felicidade superou a de Rosalinda [1].
Harold Bloom
A comédia “Do Jeito que Você Gosta”, considerada por muitos a obra-prima shakespeariana do gênero, é
ambientada em dois cenários contrastantes: o da corte e o da floresta de Ardenas. A corte é um ambiente de significados
convencionais atribuídos ao mundo da política: poder, traição, lutas e certezas. A floresta, ambiente no qual se desenvolve
a maior parte da ação dramática, é o lugar de acesso à fantasia, à imaginação, ao mundo do “se”.
É nesse espaço mágico que enfatizamos um dos temas centrais dessa comédia shakespeariana: o homem em
relação com a natureza, vivendo segundo sua dinâmica, encontra a possibilidade de conviver com as diferenças culturais,
com o outro, com o que é estrangeiro. Ali, ele pode abdicar de sua tendência a impor-se, e compartilhar, desfrutar a
sensação de harmonia, sem abrir mão da diversidade, pois lhe permite inserir-se profundamente em um ecossistema
autogerador e autorregulador.
Em “Do Jeito que Você Gosta”, estamos no centro de uma peça em que nada de realmente mau pode acontecer
a quem quer que seja. Nessa peça feliz, Shakespeare parece nos dizer para termos cuidado, quando acreditamos que
somente o pior a nosso respeito tem procedência e merece nossa atenção. Nela, o que há, o que se exalta, é a capacidade
humana de consagração e reconhecimento.
Pode-se dizer que, nas comédias, Shakespeare parte do desequilíbrio em busca da harmonia. Seus finais
proporcionam encontros, realizações e transformações individuais profundas, porque, de alguma forma, seus
5

personagens saem um pouco de si e passam a enxergar o outro, seu entorno, e por isso se renovam e se modificam.
Podemos mesmo dizer que eles “melhoram” de suas patologias.
Além disso, escolhemos essa peça porque ali pudemos encontrar, em diversos momentos, o grande tema
shakespeariano, que muito nos interessa em nossa pesquisa: a relação intrínseca entre vida e arte. Em inúmeras peças,
Shakespeare relaciona a vida com o teatro de maneira tão contundente, que a fronteira entre ficção e realidade se
esfumaça ante nossos olhos, embevecidos por ver na cena realidades repletas de vivacidade. Mais que tudo, o que
importa a Shakespeare é a vida, com todas as suas contradições e belezas, e nas comédias ele se esmerou em dar um voto
de confiança à humanidade.
Um dos pontos explorados na encenação foi a retomada da tradição elisabetana, tanto no que diz respeito ao uso
do espaço cênico quanto ao uso da palavra, ambos estimulantes absolutos da imaginação. Por meio deles, Shakespeare
acessava com suas obras todas as classes sociais, os letrados e os não letrados, pois conseguia com sua poesia dramática,
em uma arquitetura peculiar, estabelecer vínculos profundos com o espectador através das convenções teatrais.

O Espaço
O Espaço Elevador é o pequeno teatro da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico. Ali, durante quatro anos,
ensaiamos nossas peças e demos oficinas sobre o Campo de Visão. Em 2010, ao completar dez anos de existência,
devido à semelhança de sua estrutura arquitetônica com o palco shakespeariano, resolvemos abrir o Espaço Elevador ao
público, com a montagem de “Do Jeito que Você Gosta”.
Ao olhar do tablado para a entrada do Espaço Elevador (vide foto), vemos uma estrutura que lembra muito a
estrutura do palco elisabetano. Temos os dois andares, com entradas e saídas em cada um deles, um palco “coberto” pelo
mezanino, e um proscênio “descoberto”. Esse tipo de palco foi um dos responsáveis por que a poética shakespeariana se
estabelecesse. Nesse palco não havia cenografia, adereços ou telões que esclarecessem o lugar da ação. Tudo se dava por
meio das palavras e das ações teatrais empregadas pelos atores na mise-en-scène.
Shakespeare, no final do século XVI e início do século XVII, escreveu seus textos para esse tipo de espaço, em
que a relação do ator com o público se estabelece de maneira franca e direta, sem intermediação de qualquer aparato
cênico. O jogo cênico tinha como elementos principais o espaço, a palavra e a faculdade de imaginar do espectador.
E foi esse o caminho que percorremos. Ou seja, queríamos que nossa montagem reencontrasse, em pleno
século XXI, a vitalidade dessas potências, para fazer o encontro entre o corpo e a imagem, entre a materialidade e a
imaterialidade, a terra e o ar, o presente e o devir.
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Espaço Elevador
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A Tradução das Palavras
[...] a poesia mais verdadeira é a mais fingida;
e os amantes são dados à poesia;
as juras que fazem através da poesia, pode-se dizer que, como amantes,
eles inventaram.
Toque – bobo da corte, de “Do Jeito que Você Gosta”
Nosso interesse por “Do Jeito que Você Gosta” iniciou em 2006, antes mesmo da montagem da peça “Eu Estava
em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse”, de Jean-Luc Lagarce. Desde então, até a estreia dessa comédia,
estudamos a obra shakespeariana, por meio de leitura e análise de suas peças, de textos teóricos, além de analisar
comparativamente as diversas versões cinematográficas de suas obras.
Com esse estudo, percebemos que, para conhecer a fundo a poética de Shakespeare e para trazer à cena uma
versão genuína da peça, a “nossa” versão, deveríamos arregaçar as mangas e fazer nossa própria tradução de “As You Like
It”. Desde meados de 2008, nos empenhamos nesse processo lento e complexo de tradução, que reforçou nossa intuição
de fazer uma montagem em que as “palavras” de Shakespeare orientassem, como guias, todo o caminho. Essa tradução
está nesse momento sendo editada e deve ser publicada até o final de 2011.
Quisemos, em nossa montagem, enfatizar a força da teatralidade da palavra, esta convenção pura e simples do
teatro, que, desde a Grécia Antiga, prendeu e cativou a plateia, sem necessidade de recursos externos. A palavra geradora
de imagens e sensações. A palavra criadora de espaços e personagens. A palavra estimulando a capacidade humana de
visualizar a partir da sugestão. Palavras que aqui divertem, entretêm e redimensionam nossa maneira de enxergar as
coisas do mundo.
Em Shakespeare, as palavras, os versos e seus ritmos devem, além de expor seus belíssimos significados,
encantar o espectador também por sua sonoridade, quando vocalizados pelo ator. Shakespeare foi um grande construtor
de palavras. Na verdade, ele inventou milhares de palavras em suas obras, e o jogo de aliterações, de assonâncias, de
antíteses, de metáforas e da sinestesia, tramado por ele, deve ser sempre reprocessado, para melhor se adequar à época
e ao lugar em que a peça for encenada. Adequar-se às transformações da língua.
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Duplos e Heterônimos
Fui, não sou.
Olivério – personagem de “Do Jeito que Você Gosta”
Um dos desdobramentos da linha de pesquisa da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico - e que se tornou minha
tese de doutorado, a “Arqueologia do Ator: Personagens e Heterônimos” (que aqui será demonstrada brevemente, por
não ser este o lugar adequado para descrever uma tese acadêmica) - procura obter as bases teórico-práticas para colocar
em xeque o conceito de personagem, propondo a ideia de heterônimo: o ator, ao invés de interpretar personagens,
manifesta heterônimos.
Esse conceito surgiu da investigação continuada do exercício improvisacional e pressuposto estético Campo de
Visão, que é base de todos os trabalhos da Cia. Elevador, e que foi sistematizado nos ensaios de “A Hora em que Não
Sabíamos Nada Uns dos Outros”, e estabelecido como linguagem cênica em “Amor de Improviso”.
Entendemos que o trabalho artístico, e aqui mais especificamente o trabalho do ator, é cumulativo. Este acúmulo
cria, com o passar do tempo, camadas sedimentadas no interior do ator, que passam a estruturar seu desenvolvimento.
Futuramente, esses sedimentos, acionados ou não, lá estarão, solidificando e embasando as novas opções estéticas que
ele porventura venha a fazer.
Nesse sentido, vislumbramos esse “território interior” do ator, e passamos a escavá-lo com o Campo de Visão,
em nossa sala de ensaio. A essa escavação da interioridade, demos o nome de “Arqueologia do Ator”, e ela, aos poucos,
nos mostrou que a resultante do trabalho do ator poderia ser, não um personagem, mas um heterônimo.
Essa conceituação se apoia nos avanços recém conquistados das neurociências e da biologia, na psicologia
junguiana e seu conceito de inconsciente coletivo, e na criatividade proposta pelos teóricos da física quântica. Conceitos
como a “não localidade”, “simultaneidade”, “sincronicidade”, “complementaridade” e “alteridade”, investigados e provados
nesses territórios científicos, fundamentam a ideia de “integração” entre tudo e todos, entre espaço e tempo, entre mim
e o outro, e se manifestam plenamente no Campo de Visão.
Quando o ator alcança um estado poético de concentração, um estado de dilatação, ele acessa, por exemplo,
as palavras brechtianas, percebendo-as como suas, as imagens sofoclianas como suas imagens, os personagens
shakespearianos como personagens seus. O que nos levou a elaborar o caminho que, ao “construir” o alguém que leva
à cena, seja de onde for, de qualquer período histórico, através de um exercício de alteridade, o ator manifesta um
heterônimo dele mesmo: “o outro sou eu”.
9

Em “Do Jeito que Você Gosta”, há uma constante tensão criada entre identificação e alteridade dos “personagens”,
e também entre atores e “personagens”, o que faz que as fronteiras entre elas desapareçam. Esses não limites foram
indiciais, para nós, de que, com essa obra shakespeariana, conseguiríamos dar mais um passo no caminho heteronímico,
iniciado em “Amor de Improviso” e investigado em “Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse”.
O jogo estabelecido entre identificação e alteridade é amplamente investigado e treinado pela Cia. Elevador, em
seu sistema improvisacional Campo de Visão. Um de seus objetivos centrais é a apreensão, compreensão e a capacidade
de agir do ator, por esses conceitos. Nele, é sempre o “outro” que proporciona ao “eu” seu sentido e forma. Tudo o que
se cria no Campo de Visão - a gestualidade, o ritmo, o movimento e até os “personagens” - nasce do profundo diálogo
criativo que se estabelece entre o “eu” e o “outro”.
E é aqui que a floresta de Ardenas, de “Do Jeito que Você Gosta”, nos empresta sua potência. É justamente nesse
espaço que os personagens/atores, ao ingressar no campo da experimentação, podem (re)construir uma multiplicidade
de “eus”, agindo com diferentes atributos identitários, que os levam não só a vivenciar uma variedade de formas de ser,
como também a submeter-se aos seus efeitos.
Partindo do conceito de duplo presente no texto (Rosalinda se transforma em Ganimedes, e Célia se transforma
em Aliena, quando fogem da Corte e se embrenham na floresta de Ardenas), observamos que alguns outros personagens
se transformam a tal ponto, que parece mesmo que deixam de ser o que eram e passam a ser outro. Um deles chega a
dizer, com todas as palavras: “Fui, não sou”.
Essa deixa nos permitiu entrever todo o jogo que criamos com essa montagem. Ou seja, “Do Jeito que Você
Gosta” é jogada por um grupo de pessoas, um time, um coletivo pulsante e gerador de tudo o que acontece na cena. De
pessoas a árvores e bichos. De atores a músicos e aderecistas. Desse coletivo gestador, se materializa tudo o que a cena
necessita.
Dos indivíduos que compõem essa coletividade, nascia-brotava, ora aqui, ora ali, ora em um, ora em outro,
os traços identitários das personagens, que só duram o seu tempo devido, para depois se esfumaçarem e voltarem a
fazer parte do coro, do coletivo, do time, do grupo de teatro a se divertir com as possibilidades de, sobre o tablado, ser
qualquer coisa, qualquer um, qualquer alguém.
Assim, uma atriz do coletivo faz Rosalinda, que faz Ganimedes. Temos aqui uma ideia de duplo que se triplica,
quando acionamos a chave metalinguística. Um ator faz Duque Frederico, o vilão, e esse mesmo ator faz Duque Sênior,
o bondoso: outro tipo de duplo triplo. Um ator faz o velho Adão e depois faz o melancólico Jacques, que, ao refletir sobre
a velhice, se transforma novamente, em cena, no velho Adão: mais um duplo triplo. Um ator faz um jovem cruel, que
depois se transforma em um jovem gentil, e que diz “Fui, não sou”.
Em tom de divertimento, esse foi o jogo jogado conosco e com o público: de repente dizíamos - fui, não sou. E,
ao dizer isso, no instante seguinte, podíamos ser qualquer coisa.
Através dos duplos e suas variações, identificados no texto shakespeariano, pudemos aprofundar a investigação
teórico-prática sobre a manifestação heteronímica. Por exemplo: a atriz que interpreta Rosalinda, que por sua vez
10

interpreta Ganimedes: no sentido contrário, podemos dizer que Ganimedes é um duplo de Rosalinda, que por sua
vez é um heterônimo da atriz Carolina Fabri, que interpretou esse papel. Carolina Fabri, exercitando a alteridade com
as palavras de Rosalinda (e aqui, quando dizemos “palavras”, queremos dizer todo seu imaginário, sua dinâmica, sua
pulsação, as características estruturais que a compõem), encontrou em si as latências dessa “personagem”, ou seja, sua
ação cênica, sua voz, seu corpo, seus gestos externalizados nascem do encontro entre suas substâncias e as substâncias
de Rosalinda. Dessa forma, manifesta, através de si, esse “outro eu”.
Se “o mundo inteiro é um palco”, como diz o personagem Jacques, atravessados pelo olhar do outro, o que
“somos” depende da imagem ou do efeito dramático/cômico que conseguimos construir com a alteridade. O “eu” não
pode prescindir do outro que o constitui. Esse outro pode ser o espectador, o outro “personagem”, ou até mesmo o próprio
“personagem”, ao agir como “outro” (Rosalinda como Ganimedes). Por isso, ao final dessa etapa, podemos concluir que
a alteridade é elemento fundamental dessa pesquisa, que busca compreender a heteronímia como resultante do trabalho
do ator.
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encontros
Em 2010, a Cia. Elevador de Teatro Panorâmico completou dez anos de atuação profissional. O projeto
de comemoração, patrocinado pela Prefeitura do município de São Paulo por meio da Lei de Fomento ao
Teatro, teve início com a reestreia do espetáculo “A Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros”, de
Peter Handke, visto por mais de três mil pessoas, no parque da Luz, durante o mês de abril de 2010.
Depois, entre 11 e 22 de agosto do mesmo ano, a Cia. foi “residente” no SESC Santana, para uma
programação intensa: reestreia do espetáculo “Amor de Improviso”; workshop sobre nosso método de
trabalho, Campo de Visão; apresentações de cenas de nosso próximo espetáculo; e quatro seminários sobre
William Shakespeare, realizados no Espaço Alternativo de Convivência II.
Esse processo culminou com a estreia, em 1º de outubro, do espetáculo “Do Jeito Que Você Gosta”,
de William Shakespeare, em tradução inédita, feita ao longo de dois anos pela própria Cia., e que inaugurou
nosso teatro - o Espaço Elevador -, que funciona na sede do grupo, no bairro da Bela Vista. O espetáculo
ficou em cartaz até 26 de junho de 2011. Além disso, dentro do mesmo projeto, houve o lançamento do livro
“Campo de Visão - exercício e linguagem cênica”, de Marcelo Lazzaratto.
O objetivo dos seminários, transcritos nesta revista, foi fomentar a discussão sobre o autor inglês,
compartilhando com o público interessado os estudos realizados pela Cia. durante os dois últimos anos.
Além disso, esta troca de experiências proporcionou elementos preciosos para a nova montagem. O formato
foi de debate, em que os convidados expuseram seus conceitos e os discutiram entre si e com o público
presente. Os encontros foram gratuitos e mediados por membros da Cia.

21/08 - Shakespeare e o Imaginário

Prof. Ronaldo Marinsky – Autor do blog “O Mundo é um Palco” sobre Shakespeare
Prof.ª Maria Sílvia Betti – Prof.ª Doutora da Faculdade de Letras da USP
Mediador: Marcelo Lazzaratto – Diretor artístico da Cia. Elevador

22/08 - Shakespeare e o Ator

Aílton Graça - Ator
Lígia Cortez – Atriz e diretora da Escola Superior de Artes Célia Helena
Maria Laura Nogueira – Atriz
Mediador: Gabriel Miziara – Ator da Cia. Elevador
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ML – Olá, boa tarde. Hoje a gente vai conversar com o Márcio Meirelles, que é diretor do Bando de Teatro Olodum

e atual secretário de Cultura da Bahia, e também com o Fernando Yamamoto, que é o diretor do grupo Clowns de
Shakespeare, lá de Natal, Rio Grande do Norte. O motivo de trazer essas pessoas tão bacanas, pra conversar com a gente,
é que a Cia. Elevador está em pleno processo de montagem de “As You Like It”, em nossa tradução, “Do Jeito que Você
Gosta”, de Shakespeare, e com isso poderemos alimentar nossa pesquisa, ao mesmo tempo em que a compartilhamos em
um tête-à-tête com o público. Então, eu vou começar... Vou começar com você, Márcio. Você falou em algum lugar: “O
Bando de Teatro Olodum, eu ajudei a criar, fui o elemento agregador, mas agregador de uma coisa que, acho, ia acontecer
de qualquer jeito. Não era possível o teatro baiano não ter atores negros falando de si em cima do palco. Acredito em
um jeito negro de representar o mundo, porque o mundo tem sido diferente para os negros. As expressões humanas são
moldadas, também, por sua história.” E aí, tentando trazer isso pro Shakespeare: o que há em Shakespeare, um autor
branco, inglês, do século XVI, que torna possível a um negro do século XXI, através dele, falar de si, como eu pude
presenciar na sua montagem de “Sonho de uma Noite de Verão”?
MM – É a terceira montagem do “Sonho” que nós fizemos […] e que pra mim foi uma realização de fato. Foi a primeira
vez na minha vida, em trinta e tantos anos de teatro, que, quando acabou uma estreia, eu disse: “Parece que eu aprendi
a fazer esse negócio...” (risos). De verdade, porque enfrentar Shakespeare é enfrentar um monumento. Você olha o cara,
assim, e sua insignificância pra aquela imensidão e fala: “o que eu vou fazer disso?” E por que eu resolvi me meter com esse
cara? Peter Brook fala alguma coisa sobre o “Sonho”, exatamente, que é uma obra-prima e que você não pode mexer em
nada. Você só tem de fazer um exercício enorme, pra saber como é que faz aquilo, porque só há uma maneira de fazer, e
você tem de descobrir qual é essa maneira. E de alguma forma é isso mesmo... E qual é essa maneira? […] Primeiro, tem
a questão da linguagem do texto. Ele é escrito, como todas as obras de Shakespeare, parte em verso - verso branco, verso
rimado -, várias formas de verso, e em prosa. E essa alternância de formas de verso e de prosa diz alguma coisa, não foi
aleatoriamente escolhido para ser assim. Ele escolheu algumas coisas em verso, naquele tipo de verso: tem uns que têm
o ritmo mais rápido, tem outros que têm o ritmo mais lento; tem uns que têm a rima, que têm a pulsação mais pesada,
mais forte, mais marcada; tem outros que, quando não tem rima, você tem uma pulsação mais leve e sutil; e quando é
prosa, é prosa. Então, por que ele fez essa alternância de linguagens? Bom, a gente está tratando de um cara que foi um
dos construtores da língua inglesa. No momento em que ele escreveu as peças, a língua inglesa estava se consolidando
como língua, então, ainda tinha várias formas de escrever a mesma palavra, várias grafias diferentes pra mesma coisa, o
próprio nome Shakespeare é grafado de várias formas... Então, a construção da língua e o prazer de construir essa língua
também nos dizem alguma coisa. E como dá prazer falar aquelas coisas que ele fala, e como ele exagera generosamente
na construção de imagens, que nos fascinam pelo som e pela cadência de palavras, o conjunto de palavras que ele bota
juntas, e de imagens que ele cria junto com as palavras... Então, é um exercício de prazer junto com a palavra, o tempo
inteiro. Por aí é um caminho. Outra coisa é que a gente tem de levar em conta que Shakespeare é um autor popular [...]
Mas essa peça teria que agradar e teria que ser necessária e falar de coisas que interessassem a uma gama muito grande
de pessoas de formações diferentes, de histórias diferentes. E ele conseguia isso. […] Em relação ao “Sonho”, a gente tem
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que levar em conta também que ele foi escrito para uma festa de casamento, e ele trata do amor e faz uma paródia do
próprio casamento e da própria festa até o final. A bênção final do Oberon para os noivos é para os noivos verdadeiros
também, que estavam se casando. Então, o teatro abençoa a vida real, de alguma forma, e ele consegue fazer esse jogo de
interação da ficção com a vida real. Das várias celebrações. […] E é uma peça do meio do verão, do ápice do verão, que
lá, em julho, coincide com festas populares, reminiscências de festas e ritos da fertilidade, e aqui coincide com o carnaval
- se a gente transpuser, é no carnaval o meio do verão, o ápice do verão, e a festa que equivale àquelas festas de lá, de troca
de casais... (risos) Não, é verdade. Eles citam as festas no próprio texto. O duque fala: “Já não é mais São Valentim”, que é
uma festa onde era costume a troca de casais. A festa era isso. Bom, enfim, então a gente tem que chegar no carnaval. E
aí, o que é que o Bando de Teatro Olodum tem com o carnaval? E o que Shakespeare tem com o carnaval? Tudo. (risos)
Na verdade, é uma peça que fala do amor o tempo inteiro. É uma das peças dele onde a palavra amor ou suas variáveis e
o verbo amar é mais repetido. Não lembro mais o número, mas são muitas vezes que a palavra amor, ou amar, ou amado,
ou variações aparecem na peça. E é toda ela sobre o desequilíbrio da natureza e do mundo, por falta de amor ou por
alguma coisa que se disputa, alguma coisa está desconectada, e o que é exatamente, a gente não sabe, porque a disputa
por um jovenzinho indiano é uma metáfora, é alguma coisa ou é nada, ou é só pra ter o desequilíbrio, é um motivo,
e também, em Shakespeare, às vezes, essas coisas não importam muito. Porque o que importa é o que sucede a partir
daí. A partir dessa disputa, entre o rei dos elfos e a rainha das fadas, sobre aquele jovenzinho indiano. E essa disputa
deles desequilibra toda a natureza, e evidentemente os humanos fazem parte desse desequilíbrio, e tudo é harmonizado
também pelo amor. Então, é uma peça sobre o amor, e sobre o poder do amor. E a gente acha que a gente precisa falar
sobre o amor. Por outro lado, politicamente, pro Bando de Teatro Olodum, era importante mostrar que atores negros
sabem, podem e devem fazer Shakespeare, que é um patrimônio da humanidade. E sabem fazer bem, e do seu jeito, não
do jeito anglo-saxônico de se fazer Shakespeare. O Bando já tem uma identidade suficientemente forte e construída, e
uma metodologia de trabalho e tal, que garante essa coautoria da encenação em relação ao texto, sem transgredir o texto,
a integridade do texto, ou alterações que, às vezes, alguns encenadores - até eu já fiz - fazem com o texto, pra disputar
com o autor a primazia do que é mais importante, se é a encenação ou o texto. Já fiz isso algumas vezes na minha
juventude, foi importante, mas a gente vai caminhando e vai chegando a um consenso com o autor, a gente vai chegando
a uma cumplicidade com o autor, que não precisa você transgredir, ou entortar, ou forçar muito a barra. Você consegue
com ele fazer o que você quer. E fomos por aí. A nossa intenção era pintar Shakespeare de preto, tornar ele negro como
ele é também, porque ele é tão universal, tão generoso, que ele é de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer credo,
você pode fazer o que quiser dali. Desde que você faça da maneira certa. E que só tem uma única maneira de fazer certo,
segundo Peter Brook. E eu concordo com ele. [...] É claro que partimos do texto, partimos muito do texto, e partimos
de texto e percussão. Então, a gente ia marcando o ritmo dos versos com a percussão e, à medida que a gente ia fazendo
isso, a gente ia descobrindo ritmos de músicas populares baianas, negras, que tinham a ver com o ritmo dos versos, ou
com, pelo menos, a maior parte dos versos, que eram as falas de determinados personagens. Apesar de eles alternarem
vários tipos de versos, mas tinha uma preponderância de um determinado tipo de verso pra cada personagem. Então,
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assim, a gente descobriu ou inventou que Titânia fala em um ritmo ijexá, que
o Oberon fala em um samba reggae, que o Puck fala num galope meio Chiclete
com Banana, e os amantes, cada um fala uma coisa. Hérmia e Helena falam
meio num arroxa, e os outros dois, um é pagode, e o outro é rap. O Demétrio
fala em rap, e o Lisandro em pagode. Não é o tempo inteiro, é a base. Às vezes,
eles cantam, mesmo. [...] e começam a cantar pagode, arroxa e tal. […] Então,
isso criava uma ambiência musical que equivalia ao que a gente imagina que
fosse a festa do casamento, os ritmos lá eram outros, as danças também, deviam
dançar durante a apresentação. E a gente foi buscando isso. Então, assim, o que
Shakespeare fala pra gente? Ele continua falando tudo. E os atores negros e os
atores baianos têm o direito de fazer Shakespeare do jeito da gente. [...] E foi
lindo, porque, na noite da estreia, a maioria da plateia era negra. Então, você
juntar uma plateia negra no Brasil é complicado, é difícil. E juntar uma plateia
negra pra ver Shakespeare é mais difícil ainda. E essa plateia negra estava ali
pra ver o Shakespeare do Bando de Teatro Olodum. E se reconhece no Bando,
porque o Bando construiu essa história. E foi muito emocionante, uma plateia
basicamente negra no teatro de Salvador, assistindo o “Sonho de uma Noite de
Verão”, de Shakespeare.
ML – […] Vamos lá, Fernando? Uma coisinha que eu peguei lá no site de
vocês. Vocês estão falando sobre o grupo, e lá vocês falam: “respeitando a
genialidade do bardo inglês, porém fugindo de uma abordagem museológica,
castradora, morta, de trabalhar com sua obra, buscamos uma apropriação
daqueles elementos que nos são vivos, significativos, que fazem sentido,
colocando o velho Shakespeare em diálogo com nossos poetas populares, com
nosso cotidiano urbano globalizado, mesmo no Nordeste do Brasil, e propondo
uma nova salada com esses ingredientes”. […] A obra de Shakespeare encontra
que tipo de ressonância? Em que aspecto da cultura popular do Nordeste você
consegue identificar rapidamente?
FY – Oi. Vou até começar a ler um trechinho do Jan Kott, que eu adoro e anotei,
porque sabia que ia usar em algum momento, só não achava que ia começar por
ele, já que você rolou a bola na marca do pênalti. O Kott fala que - e tem tudo
a ver com o que o Márcio estava falando agora - “Shakespeare é semelhante
ao mundo ou à vida. Cada época encontra nele o que busca ou o que quer ver.
O leitor da metade do século XX” - no caso, a primeira metade do século XX,
18

década de 60, por aí - “o leitor da metade do século XX decifra Ricardo III,
observa o que se passa em cena com o auxílio de sua experiência própria, e não
pode nem lê-lo nem vê-lo de outro modo, por isso a atrocidade shakespeariana
não o assusta, ou melhor, não o espanta, ele acompanha a luta pelo poder e
a maneira como os heróis da tragédia matam-se mutuamente de forma bem
mais tranquila do que muitas gerações de espectadores e críticos do século
XIX.” E aí, quando o Márcio fala de por que não o ator negro, baiano, fazer o
Shakespeare, eu acho que ele está falando de todo mundo, realmente eu acho que
essa universalidade do Shakespeare trata de uma essência que é absolutamente
impossível não esbarrar em qualquer pessoa, em qualquer época. […] Acho
que, com um Shakespeare, o único cuidado que a gente tem que ter é de não
estragar o que ele fez. A gente agora está montando Ricardo III, e eu estou com
essa função de adaptação dramatúrgica. As pistas todas da encenação estão no
texto, é impressionante o poder que ele tem. Onde ele usa prosa, onde ele usa
verso, por que esse personagem só fala de um jeito, ou só fala de outro, ou outro
fala de um jeito quando está em algumas situações e muda, e assim por diante.
E aí, na “Megera” [“Megera DoNada”, versão dos Clowns de Shakespeare para
“A Megera Domada”], a gente começa a encontrar um caminho de intervenção,
isso que a gente sempre acaba falando de não adotar essa postura museológica,
mas ao mesmo tempo se apropriar... Engraçado que o Márcio falou de três
montagens do “Sonho”, a gente fez duas também, eu ainda não fiz essa terceira,
pra falar: “Ah, agora acho que aprendi...” Eu ainda acho que não aprendi, ainda
tenho vontade de ir pra terceira. Mas aí, dez anos depois de tudo isso, quando
o grupo resolve montar o “Muito Barulho por Quase Nada”, eu acho que esse
processo que a “Megera” aponta, de alguma forma, se estabelece. A gente
convidou o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, pra dirigir o espetáculo junto
comigo, e, apesar de a participação do Eduardo ter sido muito pontual, por
questões de agenda, acho que ele trouxe alguma coisa que faltava e que meio
que justifica esse tempero potiguar, que a gente fala, esse tempero nordestino,
como encontrar essa medida. Não é uma recontextualização, mas ao mesmo
tempo ele é muito potiguar, esse “Muito Barulho” só podia ter sido feito em
Natal. [...] Um exemplozinho bobo, mas acho que ilustra bem: o Dogberry e o
Verges, na tradução, Corniso e Vinagrão, são dois vigias de rua, dois pretensos
policiais, muito vagabundos, desses que passam a noite inteira dormindo na
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esquina. Eles acabam, sem querer, resolvendo toda a situação da peça, e eles prendem o Borracho, que é o vilão que
apronta a história toda, que causa a confusão da trama, e o tempo inteiro o Borracho chama o Corniso, que é o líder dos
dois, de asno, isso é várias vezes repetido. E cada vez que ele é chamado de asno, isso revolta mais ainda o Corniso, ele
fica absolutamente injuriado de ser chamado de asno, e asno é uma coisa tão... Não tem esse duplo sentido do inglês,
do ass. Chamar de asno, hoje em dia, se te chamarem de asno, você vai rir, não vai te ofender desse jeito, como ele, ficar
realmente ofendido. Então, pensamos: “Que outra palavra a gente pode encontrar pra isso?” E aí o Eduardo sugere: “Pô,
não tem uma palavra que seja daqui, de vocês, que seja natalense, que seja potiguar?” E a gente chegou a uma palavra
que depois a gente foi descobrir que ela, mais do que norte-rio-grandense, ela é natalense, que mesmo no interior só as
pessoas mais antigas conhecem, que é galado. Galado é uma espécie de um filho da puta, inclusive nesse sentido dúbio
que a palavra tem, tipo assim: “Você ganhou uma puta grana, que filho da puta... Ou pegou uma mulher muito gostosa,
filho da puta!”, e ao mesmo tempo é um xingamento violentíssimo também. E em Natal é um tiro enorme, as pessoas
ficam chocadas quando veem um galado sendo falado no meio do Shakespeare, não imaginam como que... E a gente
acha que essa é a essência popular do Shakespeare. Provavelmente o ass tinha esse impacto que o galado tinha, faz muito
mais sentido do que simplesmente adotar uma postura de reverência ao termo original. Eu acho que, em alguns casos não é o tempo inteiro -, tem uma riqueza enorme, mas acho que a gente precisa criar equivalências, pra tentar encontrar
um pouco esse diálogo do que a gente tem, e do que o Shakespeare oferece. Enfim, acho que, pra começar, é isso, a gente
vai falando mais...
ML – A questão da palavra. […] O palco elisabetano quase não contém, não comporta cenografia, ele próprio é uma
estrutura cenográfica, onde a palavra shakespeariana, através dos atores, contempla geografias, contempla espaços,
espaços internos, espaços externos... Tudo através da palavra. […] O que o ator tem de fazer pra dar conta disso?
FY – Essa é uma questão muito atual pra gente também. […] O espaço sempre foi uma questão muito negligenciada por
nós, a gente sempre adotou uma relação frontal, e é por não pensar mesmo, e a gente vem trabalhando com isso. Por outro
lado, em termos de espaço, além da configuração do espaço cênico em si, a gente sempre trabalhou numa perspectiva
de poucos elementos que acabavam se transformando em muitas coisas, e eu tenho a impressão de que a palavra é que
acaba dando conta de reconfigurar espacialmente o que está sendo falado. No processo do “Ricardo” que a gente está
agora, a gente se remete o tempo inteiro ao “imaginai” do Henrique V, o prólogo. Porque, realmente, se você pensar, já
que a gente está falando em abertura, se a gente pensar na abertura do “Hamlet”, no “quem vem lá?”, um espetáculo que
era apresentado num teatro a céu aberto, durante o dia, e em uma frase... Na verdade, o mestre Márcio Aurélio foi quem
trabalhou isso com a gente muito: em três palavras, num sol de três horas da tarde, você deixar claro que é noite, uma
névoa, fog inglês, só com o ator no meio do palco, e com essa frase o ator precisa dar conta, no “quem vem lá?”, de que é
noite, de que é um guarda que vem render o outro… Volto a dizer, acho que isso é uma máxima infalível, a gente tem de
dar um jeito de não atrapalhar o Shakespeare, encontrar aquela forma de fazer. Mas eu não tenho dúvida de que, aliás,
se precisasse, pensando na evolução do espaço cênico e etc., o Shakespeare não teria durado tudo isso, acho que ele dura
exatamente por isso, porque a essência é o que dá conta. A essência dá conta, e a gente tem de dar conta da essência. […]
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O homem não dá ponto sem nó. Você tira uma coisa, achando que não serve pra nada, que está reforçando uma coisa
que já falou dez vezes, aí, depois de três meses de processo, depois de três anos de repertório, de espetáculo, você fala:
“Nossa, era por isso que ele falou aquilo...” Aí, você tem de voltar pro texto, tem de mudar e tal. [...]
MM – [...] usamos a tradução de Bárbara Heliodora, que é muito legal, e, também, o caminho que a gente buscou foi
esse: o que é cantado e o que não é cantado, o que é ritmado e o que é falado normalmente, mas, na verdade, nada é
falado normalmente, porque a convenção do texto não permite que você fale normalmente. Então, também é limar ou
limpar um pouco a leitura psicológica que os atores gostam, às vezes, de fazer, sobre aquele momento ou aquela fala,
e passar para uma coisa muito mais da música, não falo só da música cantada, mas da música da inflexão mesmo, dar
conta de determinadas expressões ou de determinadas situações psicológicas, emocionais, sem precisar recorrer a um
outro tipo de interpretação mais psicológica, tudo é muito espetacular em Shakespeare. […] E as coisas que são ditas,
evidentemente, passam mais naturalmente, nesse pacto, de que aquilo é mentira, de que aquilo é uma encenação, de
que aquilo é uma forma de ver o mundo, de testemunhar o mundo e dizer como ele é, ou como a gente acha que ele é,
ou como ele deveria ser, ou como ele seria melhor, se fosse de outra forma. A gente trabalhou muito com a palavra, mas
muito também com isso. A gente tinha muito exercício de ritmo de percussão e palavra, de ritmo e palavra, ao mesmo
tempo, ou uma coisa ou outra, ou os percussionistas, que são os próprios atores, iam seguindo o ritmo que o ator estava
dando, ou, ao contrário, a gente botava um ritmo, e o ator entrava naquele ritmo. [...] outro exercício que a gente fez, e
que foi muito legal, foi um professor de inglês, de literatura inglesa, e claro que o carro-chefe dele é o velho Will, e aí ele
foi, e ele lia em inglês, e a gente em português, e o ritmo é igual, é impressionante, a pulsação era a mesma. Por exemplo,
esse negócio que falei dos ritmos, tem uma cena enorme, que é uma coisa quase ofegante, entre os dois, e esses versos
são mais curtos, menos sílabas, e são muito rimados, então dá uma pulsação boa pro ator fazer o quase ofegante da cena
sem precisar fazer... O próprio ritmo do verso já dá essa pulsação na cena inteira.
[…]
ML - Nessa época do pós-dramático, da fragmentação, da interdisciplinaridade, como uma peça clássica pode vir a
público hoje?
FY – Primeiro, sem querer aprofundar demais nisso, porque eu acho que nossa discussão não é essa, o pós-dramático
entra como pretexto na conversa, e não o contrário, mas eu acho que o pós-dramático, como o Lehmann propôs, é
muito mais uma leitura do que está sendo feito, do que uma proposição de linguagem, e já tomam isso como bula, como
receita de bolo, e aí você pega o Bob Wilson fazendo fábulas contadas linearmente... Acho que isso é uma primeira
coisa, acho que é possível, eu não tenho nenhum tipo de problema, de preconceito, eu acho que é possível as coisas
conviverem. Particularmente, eu gosto de fábulas bem contadas, mas acho que não impede o diálogo de uma encenação,
que não necessariamente... A encenação pode ser fragmentada, sem que a dramaturgia seja, é uma possibilidade. Apesar
de tudo isso, acho que o risco, você já aponta quando levanta a questão, é o texto virar pretexto, acho que esse é o
perigo que a gente tem. Eu não tenho nenhum problema em usar o Shakespeare pra isso, acho que a gente não precisa
necessariamente manter essa estrutura formal. Acho que a Cia. dos Atores, por exemplo, chega, talvez, no limiar, até
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acho que eles não passam, conheço gente que acha que passam no “Ensaio.Hamlet”, mas acho que chega até a fronteira,
porque eu acho que a fábula está ali, mas a riqueza textual, poética, acho que não. Acho que a riqueza poética vai muito
mais pra poética da encenação do Enrique Diaz, mas acho que é uma possibilidade... Não só não vejo problema, como
acho que é muito desejável esse tipo de coisa. E acho que a gente precisa responder de alguma forma a isso, mesmo que a
gente vá negar, ainda mais a gente que faz teatro de grupo, acho que a gente precisa, no mínimo, no discurso cênico - não
no discurso teórico pra fora da cena - […] mas que a gente precisa se posicionar diante disso cenicamente. E se a gente
vai se colocar numa posição contrária, acho que a gente precisa fazer que essas questões estejam postas na cena. Mas
acho que o problema do pós-dramático não é o Lehmann, são os “lehmistas”, como em geral é. Acho que é perfeitamente
possível a convivência harmônica, e não acho nem que isso deva ser encarado como paradigma, nem deva ser encarado
como um demônio do qual a gente deva fugir. [...]
MM – Olha, pra gente que faz teatro de grupo, principalmente, eu acho que são duas coisas: primeiro, o autor é um
outro, e a gente deve respeito ao outro e à alteridade e à diversidade. A gente tem a capacidade de construir nossa própria
dramaturgia, porque grupo também é isso. Então, quando você convida um texto de outro é porque te interessa aquele
texto como o cara escreveu. Então, quando eu falo que só tem uma maneira de montar cada peça de Shakespeare, não
é que... Só tem uma maneira de você entrar ali, que é através dele próprio, através das chaves que estão lá dentro. Ele
mesmo vai conduzindo a encenação, e são princípios, na verdade, esse ‘a única maneira’ é uma série de princípios de se
chegar àquela coisa ali. Evidentemente que esses princípios dão em muitas formas, então, você tem muitas encenações
diferentes, tem uma diversidade muito grande. Por isso ele é um clássico, ele permite isso, ele é tão grande, que permite
muitas leituras. Como falei, na minha juventude, eu já usei muito texto como pretexto, e também era um momento e era
importante, foi muito importante pra mim, pra eu me construir também, pra eu entender dramaturgia, pra construir
minha própria forma de fazer dramaturgia. Eu acho que, quando a gente escolhe um clássico, é porque ele permite tudo.
Então, ele permite desde o recorte, [...] até montagens literais. Geralmente as montagens muito tradicionais são muito
chatas, porque estão cheias de uma poeira, de reflexões literárias, acadêmicas sobre aquilo, que acabam tirando o vigor,
o sangue, o tesão. Essa coisa de ter uma assembleia de duas ou três mil pessoas em todo espetáculo que ele fazia, e que a
gente faz pra menos pessoas, mas essa dinâmica, esse fogo tem de estar ali, esse fogo está na carne, está no ator, está no
ritmo das palavras, está no tesão mesmo, não dá pra você ficar elucubrando muito, a não ser que essa elucubração dê
em alguma coisa viva [...]. Mas também tem a coisa de o cara ser um convidado, porque ele está entrando no seu grupo.
Então, você deve mais respeito ainda a ele, porque ele é um convidado, e é um convidado especial. Mas a gente estava
conversando muito sobre esse momento do teatro, e é um momento de um teatro que dialoga com tecnologias, com
outras dramaturgias, com outros meios, com a internet, com o espaço virtual e o tempo real, porque o que define o teatro
é exatamente isso, é o compartilhamento de tempo e espaço, entre uma assembleia e um orador, pra que assuntos sejam
debatidos. Isso a gente pode fazer pela internet, mas que teatro pode ser feito pela internet? Até quando é teatro? Acho
que o teatro tem de se debruçar sobre isso. Eu já vi algumas experiências, umas mais interessantes, outras menos, mas
acho que tem um caminho por aí que também tangencia os clássicos, ou podem os clássicos entrar nessa viagem, nesses
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novos meios, porque, exatamente pela grandeza deles, eles têm substância suficiente pra aguentar o tranco e mudar de
meio, de suporte, de emissão. Mas é isso, eu acho que os clássicos são de respeito, a gente tem de respeitar os caras.
[…]
ML – Bom, está aberto para fazer pergunta.
Plateia – […] O que vocês acham importante, pra um ator conseguir dar conta desse imaginário proposto pela palavra
shakespeariana?
MM – Meu jovem ator (risos), passo um: se vire. Veja bem, Brecht dá conta de Shakespeare, porque ele dizia que,
quando ele tinha um problema, ele ia lá em Shakespeare, porque a resposta estava lá. E eu vi uma palestra, de um cara
chamado John Willet, que é o primeiro teórico brechtiano e que lidou com ele próprio em vida e os atores dele, e ele, na
palestra, falou dessa coisa. Engraçado, que estamos falando do pós-dramático, e tem a ver com isso. Ele perguntou a uma
atriz, uma das principais atrizes do Berliner Ensemble, como é que Brecht lidava com eles, treinava eles pra conseguir
o efeito do distanciamento, e ela: “O que é isso? Ele nunca falou pra gente disso...” Ele perguntou como era, e ela: “Ele
ensaia muito pra gente contar bem a história.” Então, acho que o truque é esse, o caminho é esse: é contar bem a história,
não inventar demais, não procurar demais, o que esse cara tá fazendo aqui?, o que ele quer? Normal, simples, como
qualquer um, e as palavras dizem, o ritmo das palavras diz, o prazer de fazer diz. Não é muito complicado, é contar bem
uma história, é o que Shakespeare pede sempre, que a história seja bem contada, porque é muito enredada. Então, se o
ator não contar bem a história, e aí no contar bem vem também este efeito do distanciamento, quer dizer, eu acho que
o ator que faz Shakespeare tem de levar em conta que ele tem de contar a história, não tem de viver a história, não tem
de interpretar a história, quem interpreta é o público, e quem vive... já viveu. Ele tem que representar, tem de apresentar
a história pra plateia, daí vem esse caráter espetacular. Porque é uma convenção, ninguém fala daquele jeito, como se
falava na época dele. [...] Então, é isso, não tem mistério, e também não tem fórmula, porque também depende do
encenador, depende pra onde vai o trabalho todo, o que a encenação propõe, que diálogo propõe com a encenação desse
texto e com a forma dele ser dito. Eu falei de mim, como eu trabalho quando eu consigo trabalhar com Shakespeare. […]
FY – Eu acho que é basicamente isso. Concordo. Acho que não tem muito segredo, não. Não que seja simples, mas o
caminho é simples. Percorrê-lo que não é, ainda mais quando o Marcelo fala dessas chaves que vocês estão partindo,
quanto mais camadas dessa cebola forem descascadas, mesmo que depois seja pra desconstruir, preparar o prato que
você quiser, picar, refogar... fazer o que quiser. Mas acho que está muito no texto, e é impressionante como é difícil, como
não tem fim esse aprofundamento, não só do estudo do texto em si, mas de tudo quanto é referência que você conseguir
achar dele, porque eu acho que essa pluralidade de possibilidades de construção em cima do que o Shakespeare oferece,
ela só se dá porque a base tem de ser o texto mesmo. É comum a gente se dar por satisfeito: “ah, esse texto, essa fala, essa
cena, esse ato está resolvido”, mas acho que precisa ser o mais careta possível nessa análise, nessa construção de imagens,
mesmo que não use desse jeito, mesmo que desconstrua depois[…].
[…]
Plateia – O Fernando falou uma coisa que me fez pensar. Você disse que está sendo montado o Ricardo III, e que é um
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texto denso, difícil. Eu fiquei pensando, se Shakespeare era considerado um dramaturgo popular, como é que um texto
alcançava a população? Fiquei curiosa, queria entender isso.
FY – [...] de cara tem uma questão, que é o panorama social, que é diferente, a relação com o entretenimento é outra,
em relação ao que a gente tem. Mas o Shakespeare, nas tragédias e nos dramas históricos, que são tragédias também,
sempre ele acessa a história também por um viés de personagens populares, que em geral são cômicos, ou tendem mais
pra isso, assim como as comédias também passam por dilemas e questões que puxam pro trágico. E isso está na matriz
do teatro popular como um todo, a morte do boi popular não é só festa. A gente passou duas, três horas aqui, falando
a mesma coisa, porque está no texto, mas é verdade, está lá no texto. E a nossa encenação está puxando pra isso, você
tem a cena do assassinato do Clarence, o irmão do rei vai ser assassinado por dois assassinos que são extremamente
clownescos, são figuras muito engraçadas, eles ficam discutindo muito tempo, antes de abordar o Clarence, sobre a
questão da consciência, que a consciência está pesando, e aí o outro lembra que eles vão ganhar uma grana do Ricardo,
“ah, é verdade, então minha consciência acabou de ir embora”. Resolveu. E, com isso, ele vai criando estratégias de ir
jogando a isca pro público, ir jogando a rede para o público, e ir trazendo o público de volta. Acho que a gente tem um
problema maior hoje, que é essa necessidade do tempo imediato das coisas. Eu tenho a impressão de que era bem mais
fácil pro Shakespeare, na época dele, porque acho que era uma relação diferente. E acho que é um desafio nosso entender
por onde ele pega o público, mas sempre tem essa referência popular, que vai jogando a isca, e o público vai engolindo e
vem junto, apesar da densidade da história de um cara que, pra ser rei, precisava matar sete pessoas, tem sete herdeiros
na frente dele, inclusive crianças pequenas, e como ele vai tramando pra conseguir fazer isso até chegar lá no degrau
mais alto. Bem resumidamente e porcamente falando, é isso. E, além disso, no Ricardo III, especificamente, o Ricardo
abre a peça falando isso: “Sou um vilão, a minha família acabou de tomar o poder, está todo mundo festejando, só que
isso não me interessa, me interessa fazer o mal, então vocês vão ver o que eu vou fazer...”. Aí, ele vai e mata o primeiro.
Aí, volta pra plateia, é a única peça do Shakespeare que o personagem fala diretamente com a plateia, não são apartes,
ele realmente fala: “Viram o que eu fiz? Peraí, que agora vocês vão ver outra, eu acabei de matar o marido e o sogro dessa
que está vindo aí, eu vou lá cortejar ela...” Ele vai lá, volta e fala: “Viram? Ela caiu.” E assim vai. É impossível você não
se deleitar com isso, com esse sanguinário terrível, e você se identifica com ele. A gente estava falando do filme do Ian
McKellen, a gente estava vendo o filme, e um dos atores falou: “Gente, fiquei morrendo de pena quando ele morreu no
final.” Você quase que torce pro cara se dar bem, de tão filho da puta que ele é, mas com tanta argúcia, com tanta sutileza
[...]
MM – E tem um outro dado, que era o seguinte: era uma história recente, eram as famílias que continuavam no poder,
as pessoas sabiam aquela história, [...] era uma história comum, cotidiana deles. Era como contar essa história, e daí vem
a maestria e a espetacularidade, o público ia ver como aquela história ia ser contada, porque eles já conheciam a história,
não era surpresa nenhuma, nenhum “será que ele vai matar?” Vai. Romeu e Julieta morrem, até hoje você sabe que eles
morrem no fim, e até hoje você torce pra eles não morrerem, até hoje você torce pro diabo do frade chegar na hora, e ele
não chega, nunca. (risos) Então, na verdade, o que interessa ali não é o suspense, não é a surpresa, não é a fábula. O que
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interessa, e é por isso que eu acho que essa história do pós-dramático é isso, lá já é pós-dramático, porque não interessa
a fábula, interessa como a fábula é contada, o “como” é exatamente a obra de arte, é como ele transforma uma história,
que pode ser qualquer história, numa coisa capaz de prender a atenção, de envolver pessoas, de fazer refletir, de fazer
pensar, de fazer com que a gente se reflita naquilo, naquela fábula, que não é nossa, que é de outra pessoa. E o próprio
Hamlet fala isso: como é que esse cara faz, com uma emoção que não é dele, com uma pessoa que não existe, faz a gente
se emocionar, e eu, que estou na própria história, não consigo? E eu discordo de você: todo mundo de Shakespeare fala
pra plateia. “Ser ou não ser” é uma pergunta direta pra plateia, é: “o que eu faço? Mato ou não mato?” O tempo inteiro
ele dialoga com a plateia, os personagens, pela tradição, a gente vê Hamlet refletindo, “ser ou não ser”. Mas ele fala direto
com a plateia, com as três mil pessoas. E isso eu acho que é uma coisa que é terrível na nossa dramaturgia, tem umas
coisas que acontecem, que eu penso como faz falta um Shakespeare hoje em dia. Porque toda a história de Collor de
Mello com PC Farias, tudo aquilo é absolutamente shakespeariano. A gente teria uma outra grandeza em nossa história,
se tivesse um Shakespeare que contasse aquela história pra gente, mostrando a alma humana que está por trás. Mesmo
a história do Bruno [goleiro do Flamengo envolvido no assassinato da namorada] é uma história terrível, mas é uma
história também exemplar, de como a grana, de como toda uma estrutura social monta uma tragédia dessa. Mas não
é o cara, assim como o Ricardo se denomina vilão, mas é toda uma situação coletiva que o faz, que o move pra matar
sete pessoas, pra querer ser o rei, porque ele é deformado, porque... tem a questão da família, questão de herança, todas
as questões lá postas e colocadas, que fazem que as tragédias aconteçam. E é sobre a sociedade, sobre a mudança da
sociedade que eles falam o tempo inteiro, e eles questionam essas estruturas de poder que fazem que pessoas sejam
vilões, e pessoas sejam destruídas e se destruam e destruam os outros, porque a sociedade se comporta assim, o ser
humano se comporta assim diante de outro ser humano. É isso.
ML - Encerramos por aqui. Gostaria de dizer que estamos muito felizes e honrados, orgulhosos, foi muito bacana pra
gente ter vocês dois aqui, Márcio Meirelles e Fernando Yamamoto. […] Obrigado de coração.
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PH – Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Bárbara e Christine, por aceitarem nosso convite.

Hoje, faremos o seminário Shakespeare e a Tradução, com Bárbara Heliodora e Christine Röhrig. E eu vou funcionar
um pouco, quase nada, como mediador. Vou lançar alguns assuntos interessantes de serem discutidos dentro desse
tema, e depois, mais tarde, a gente vai abrir para perguntas. A Bárbara é hoje a maior tradutora de Shakespeare do
Brasil, foi a pessoa que traduziu mais peças, toda a obra. Além disso, ela foi professora universitária, fez doutorado
em Shakespeare aqui na USP, é uma estudiosa e é crítica. E a Christine é, com certeza, uma das maiores tradutoras do
alemão, de peças em alemão para o português. Traduziu muitas peças do Brecht e do Heiner Müller, principalmente,
me corrija se eu estiver errado. E no ano passado traduziu Romeu e Julieta, do Shakespeare, com encenação feita pelo
diretor artístico da Cia. Elevador, Marcelo Lazzaratto, e é editora também. Então, Bárbara, é o seguinte: por que e como
surgiu o seu interesse por Shakespeare?
BH – Bom, todo mundo gosta de teatro quando é pequeno, faz teatrinho em casa, essas coisas, e eu, como todo mundo,
gostava de teatro. Eu estudei o primário todo no colégio Anglo, no Rio de Janeiro, onde se estudava inglês desde o jardim
de infância, de maneira que, quando eu cheguei aos 10, 12 anos, eu já sabia algum inglês. E, quando eu tinha 12 anos,
minha mãe me deu de presente um volume, que eu ainda tenho, das obras completas de William Shakespeare, e é claro
que eu olhava, via uns pedacinhos que eu entendia, o resto não entendia, mas já dava pra gostar. Depois, eu entrei pra
anglo-germânicas, na faculdade de filosofia, e tive dois ótimos professores na área de inglês, e com isso comecei a ler
mais, de tudo e de Shakespeare também. Mas o principal é que eu ganhei uma bolsa pra estudar nos Estados Unidos, e
eu acho que, ao longo da vida, a gente tem pessoas, em certos momentos, diante das quais passa o resto da vida em
posição de sentido, porque são de uma importância vital, e pra mim essa foi uma professora que me ensinou não só
Chaucer, como também Shakespeare. Eu fiz um ano de Shakespeare com ela, e eu vou contar a respeito de como é que
ela fazia a gente pensar. Depois que já tínhamos passado várias peças, como “Júlio César”, ela começou assim: “Qual é a
maior diferença entre o discurso do Brutus e o discurso do Marco Antônio?” Quando você tem 18, 19 anos, você está no
auge da presunção. Então começava a haver discursos: “porque a política”, “porque não sei aonde”. “Não, qual é a maior
diferença entre o discurso do Brutus e o do Marco Antônio?” Quando ninguém acertou, ela disse assim: “O do Brutus é
em prosa, o do Marco Antônio é em verso.” E isso é uma diferença fundamental, e principalmente muito relevante,
quando a gente vai falar sobre Shakespeare, porque ele sabia quando usar a prosa e quando usar o verso. O comentário
mais erudito que tenho recebido, por parte de alunos, a respeito do verso na obra de Shakespeare é: “Pô, Bárbara, em
verso?” É uma coisa incrível... E as pessoas não se dão conta - porque no Brasil nós não temos uma tradição de
dramaturgia clássica, e nem de tradução de dramaturgia clássica, então, nunca ninguém estuda teatro em verso - e ficam
sem saber que o verso é feito pra ajudar o leitor, e não pra atrapalhar. Quer dizer, além de outras razões. Mas que o verso
ajuda o leitor, ajuda; pelo som, você encontra a música. Se você acerta a leitura do verso, você já acertou o personagem,
de maneira que, realmente, é uma coisa que ajuda muito. E daí eu continuei a ler Shakespeare e a gostar de Shakespeare,
porque, eu não sei se vocês já notaram, mas ele é um autor de certa categoria. [...] Shakespeare vivia dentro do teatro, ele
não ficava em casa, numa torre de marfim, dizendo: “eu vou escrever o Hamlet”. Ele era um homem que vivia dentro de
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uma companhia de teatro, que tinha que montar uma ou duas peças por mês, ou três. Agora, era basicamente um autor
popular, essa é a coisa principal que a gente tem de aprender sobre Shakespeare, porque, se vocês pensarem que em
Londres, em 1599, a população tinha entre 250 a 300 mil pessoas, e nesse teatro cabiam duas mil pessoas, então, era um
teatro que era frequentado por todo mundo. E era uma coisa mesmo interessante, eles iam ao teatro ouvir uma peça, não
ver. [...] Eu sempre acho que, se você ler uma história do teatro, é a melhor maneira de você conhecer tudo o que
aconteceu, desde a Grécia até hoje. Porque o teatro expressa, reflete sempre o que acontece, com uma vantagem, no caso
de Shakespeare: que não havia regras, a única regra que eles tinham era a seguinte: “ah, eu tive uma ideia de fazer uma
cena assim...” Faz. Funcionou? Pode. Não funcionou? Não pode. Não escreve nunca mais assim. Mas, se funcionou, ele
já sabe que aquele é um caminho que ele pode seguir, e na terceira vez que o mesmo tipo de coisa acontecia, já virava
uma convenção. Então, o que aconteceu na Inglaterra? O que acontece é que primeiro eram os monges, depois saíram.
Depois eram os loucos que queriam fazer teatro, mas que todos pertenciam às guildas, que eram as corporações de
ofício, e não havia ofícios de mulheres. As mulheres, como sempre, pertenciam aos móveis e utensílios, ficavam em casa,
lavando roupa, no fogão, não sei quê, mas ofício de mulher não havia. Então, como eram feitas pelas guildas, só havia
homens. Então, o teatro inglês, que a princípio eram só monges, continuou. Então, quando eu digo que era convenção,
pra eles era perfeitamente lógico: se eu sou inglês e finjo que sou italiano, se eu sou marceneiro, mas finjo que sou um
príncipe, se eu sou um bom marido, mas finjo que sou um conquistador... eu finjo que sou mulher. Quer dizer, não havia
nenhuma questão de homossexualismo, era uma convenção de interpretação, é um teatro totalmente convencionado,
havia uma troca de conhecimento, de convenções, muito forte, entre o palco e a plateia. [...] eu entrava com uma tocha
na mão, era de noite. De maneira que tudo era convenção. [...] E tem tanta coisa pra contar, que não dá tempo. Mas,
então, é em 88 que um senhor chamado William Shakespeare, entre 1580 e 88, começa a escrever. Ele é ótimo, né? Não
precisa ler a assinatura. Quer dizer, é claro que nem tudo é ótimo, nem tudo é tão bom assim, tem umas coisinhas meio...
Mas acho que é uma questão de... ele nasceu pra isso. Então, ele começa a escrever, e a minha impressão é que nos
primeiros anos ele pensa assim: “esse negócio de teatro é fantástico, eu vou aprender a escrever”, e as primeiras peças dele
são todas de gêneros diferentes, mas cobrem todos os gêneros descobertos que estavam em moda. Ele escreve “Comédia
dos Erros”, que é uma comédia romana; escreve “Os Dois Cavalheiros de Verona”, que é uma comédia romântica; escreve
“Titus Andronicus”, que é uma tragédia senecana; escreve os três “Henriques”, que é o que transforma a peça crônica em
peça histórica [...] Então, se você me pergunta por que é que eu gosto de Shakespeare, é por isso. É porque ele me fascina
e porque a forma de Shakespeare... ele vai evoluindo. No princípio, ele é muito mais preso à rima e à formalidade, ele usa
um percentual muito mais alto de rima no princípio, e usa a prosa para fins muito mais limitados. A prosa é quase usada
para mostrar uma diferença de classe, uma coisa mais popular, mas, quando chega no “Júlio César”, Brutus fala em
prosa, e é em tudo da mesma categoria da fala de Marco Antônio, só que o outro é um safado, ele é a cobra cantando a
flauta, e realmente... aquilo é um refrão, ele repete e repete, e vai fascinando o público, mas então... Eu fui lendo
Shakespeare até saber Shakespeare, e me dediquei, de um modo geral, ao teatro. Uma das coisas interessantes, talvez, da
minha carreira como professora do conservatório no Rio, é que eu nunca dei uma cadeira de Shakespeare, não havia
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isso. Eu ensinei história do teatro, de maneira que o
Shakespeare era só a curtição. Mas por que eu comecei a
traduzir Shakespeare? [...] Eu não tinha coragem de me
meter em Shakespeare, mas, se você quer ensinar história
do teatro e quer citar peças, ou você dá no original, e
nem todos leem no original... Então, eu pedi à minha
mãe, que era poeta, pra traduzir o “Hamlet”, e ela fez
uma belíssima tradução, de todas as traduções da obra
dele, as duas que ela fez eu preservei: o “Hamlet” e o
“Ricardo III” eu não traduzi, porque ela traduziu
maravilhosamente. A única coisa é que, pra edição da
Nova Aguilar, eu fiz uma coisa: eu tirei o tratamento de
“vossa excelência”, na maioria das cenas botei “o senhor”,
deixei só quando era o rei, aí sim, uma coisa mais formal,
porque eu acho que já estava muito longe da realidade de
hoje, e acho que deviam fazer a mesma coisa no

um pouco, como você entrou nessa da tradução.
CR – Realmente, foi um choque me deparar com
Shakespeare, mas adorei a experiência. [...] Minha
trajetória como tradutora é muito diferente das trajetórias,
talvez, mais comuns. Eu me tornei uma tradutora de
teatro por acaso. Na verdade, a edição em doze volumes
do Teatro Completo de Brecht já estava em andamento
na editora Paz e Terra, e o Marcus Gasparian me chamou
para cuidar dela, juntamente com o Fernando Peixoto,
substituindo Wolfgang Bader, que estava voltando para
a Alemanha. Eu disse “ótimo!”. Eu sempre li Brecht e já
gostava dele desde os tempos de escola. Assim, ao cuidar
da coleção, eu tive a grande oportunidade de cotejar
todas as traduções feitas por grandes tradutores, como
Roberto Schwarz, Millôr Fernandes, Geir Campos e
outros tantos, que apresentavam seus trabalhos originais

congresso, porque eu não conheço nada mais ridículo
que aquela vossa excelência, “vossa excelência é um
idiota”. [...] E depois eu quis traduzir a “Comédia dos
Erros”, mas não era a praia dela, ela não gostava muito de
comédia, então, eu fiz. O problema é o seguinte, eu
acabei... Eu acredito que a forma que o Shakespeare quis
dar era significativa pra tradução. Então, eu preservei o
verso e a prosa onde ele existe, quanto à tradução em si.
Shakespeare escreve a maior parte das coisas no
pentâmetro iâmbico, são cinco pés e iambo, o iambo é
uma breve mais longa... Mas foi por necessidade, na aula
de história, que eu comecei a traduzir Shakespeare.
PH – Christine, é legal saber de você como foi se
deparar com um Shakespeare, depois de ter traduzido
peças muito diferentes das de Shakespeare. E também
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antes da edição. E aí eu comecei a cotejar rigorosamente
as traduções e, assim que eu achava alguma coisa
diferente, eu procurava o tradutor. Imagina! Hoje
eu penso: como eu posso ter feito isso? Assim, fui
aprendendo com os mestres, na prática: por que ele
escolheu isso ou escolheu aquilo, por que aqui ele não
fez verso. [...] No início eu só estava corrigindo, até que,
no quinto volume, uma das peças não estava traduzida.
Falei então com o editor, Fernando Gasparian, e ele me
disse: “A senhora traduz.” “Eu?” Traduzi, e assim todas as
lacunas dos doze volumes acabaram sendo preenchidas
por mim, e cada vez mais fui me aprimorando na arte
da tradução, fui aprendendo. Tornei-me tão íntima de
Brecht, que costumo brincar, dizendo que Brecht é meu
tio. Ao mesmo tempo, comecei a estudar e a traduzir as
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peças de Heiner Müller, com o meu parceiro Marcos Renaux, até que o Heiner Müller veio para o Brasil, e eu o conheci
pessoalmente. Tive sorte. Em alguns casos, eu pude perguntar a ele o que ele queria dizer com essa ou aquela frase.
Inacreditável [...] Então, tudo isso pra dizer que eu me tornei uma tradutora de peças de teatro por acaso, e que tive a
oportunidade de aprender, de traduzir e de discutir o meu trabalho com encenadores, com autores, e fui aprendendo
assim. [...] Quanto ao verso... Depois disso, eu traduzi o Goethe, “Fausto Zero”, que também foi encomenda do Márcio
Meirelles. Então, aí, eu também tive a sorte de poder ficar discutindo e debatendo com o Márcio, com o elenco, e eu
comecei a entender melhor essa questão da função do verso no texto. Só que eu não sou poeta e acho esquisito ‘terminar
tudo em ar só para rimar’, enfim... Eu acho que, quando tem verso, e se eu conseguir reproduzi-lo espontaneamente,
ou se eventualmente consigo fazer a rima, oba! Caso isso não ocorra, eu tento, ao menos, manter o ritmo, a métrica,
para que se perceba que ali a forma foi diferenciada da prosa. Mas eu não forço, porque eu acho que a fluência é muito
importante numa tradução, principalmente numa tradução de uma peça teatral. Na minha opinião, não pode haver
ruído, você não pode criar nem um único ruído, por mais correta que a tradução possa estar, por mais fiel ao texto
original, ela não pode gerar um ruído, porque esse ruído pode emperrar a fluência de uma peça. É bom também sempre
tentar imaginar a cena que se vai traduzir. E penso que o Shakespeare oferece imagens riquíssimas, fascinantes. Eu li isso
em algum lugar, a respeito de uma imagem de Shakespeare no “Tito Andrônico”. Quando traduzi “Anatomia Tito fall of
Rome”, a versão do Heiner Müller, eu constatei... é estranho imaginar o Tito carregando as duas cabeças dos filhos, com
a mão decepada, e a mão é levada pela filha Lavínia, que também teve as mãos e a língua decepadas... é uma imagem
terrível, mas Shakespeare desenhou esse quadro com riqueza de detalhes. Por favor, Bárbara, você continue com a sua
explanação, que estava muito interessante. Essa coisa da imagem é muito importante, e o teatro é isso. E na tradução
você tem de se entregar ao texto com humildade, respeitá-lo, mas não engessá-lo. Editei e estabeleci com o Samuel Titan
a tradução de Manuel Bandeira do “Círculo de Giz Caucasiano” de Brecht, e ele também comete coisas ousadas, ele tem
uns truques. Por exemplo, em alemão, estava lá “oh Gott, oh Gott, oh Gott”, “meu Deus, meu Deus, meu Deus”. O Manuel
Bandeira não colocou “meu Deus, meu Deus, meu Deus”, ele colocou “vixe Maria”. Quer dizer, se Manuel Bandeira pode,
eu também posso. (risos)
BH – É que a tradução, na realidade, tem de ser o equivalente mais próximo. Eu acho que o “vixe Maria”, nesse caso, é
muito mais o equivalente de “oh Gott, oh Gott, oh Gott”, do que o “meu Deus, meu Deus, meu Deus”.
CR – Sim. E essas são escolhas, porque você sempre está diante de escolhas; como tradutor, você não vai mais inventar
a forma. Eu acho que o autor tem muito mais sorte do que o tradutor, porque o autor: “Ai, que linda poesia que ele
fez”, mas vai você refazer (risos). Dentro da métrica, dentro da rima, com intenção, com conteúdo... alguma coisa você
sempre tem de sacrificar. [...] Bom, eu não sei se eu dei uma volta enorme, mas, assim como me tornei uma tradutora de
Brecht, eu também cheguei a Shakespeare por acaso. O Marcelo Lazzarato lançou o desafio, e eu aceitei traduzir “Romeu
e Julieta”, que já estava ali no meu imaginário, no inconsciente coletivo. Claro, quando você traduz uma peça, você tem
que entrar no universo do autor, você tem que ver em que contexto ela foi escrita, você tem que estudar, não tem por
onde. Então, claro, a gente se entrega a isso, pra também não ser leviano. Aí, estudando Shakespeare, me deparei com
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coisas interessantes. Por exemplo, eu vi que o Galileu e o Shakespeare nasceram no mesmo ano. Isso é incrível, porque,
pra mim, o Galileu era mil anos mais velho do que o Shakespeare. O Shakespeare é muito mais contemporâneo. [...] ao
mesmo tempo, era a penúltima coisa que eu ia falar, mas eu lembrei uma coisa interessante, que com Shakespeare você
aprende muitos conteúdos. O Shakespeare tinha assunto, isso é muito diferente, eu acho, em relação aos textos teatrais
de hoje. Muitas vezes, o teatro contemporâneo perde por falta de assunto.
BH – [...] Mas, então, o problema da tradução, pra mim, é o de notar as variações. De repente, ele passa a usar mais
prosa, então, por quê? Você começa a ver, de repente, o verso é usado para uma brincadeira, mas sem rimas, a maior
parte é sem rimas, a rima vai desaparecendo cada vez mais. Então, o que é o problema na tradução, é preservar o verso
como ele fez. Quer dizer, um verso que o ator pode dizer muito bem. A última coisa que você pode fazer é escrever
uma coisa que destronque o queixo do ator, tem que ser um verso que vai rimar, que vai fazer o que você quiser, mas
que é falado com uma fluência de conversa natural. [...] E, infelizmente, os vocabulários hoje em dia andam muito
limitados. Eu, traduzindo as peças de Shakespeare, tive, da primeira à última, a preocupação de ser um vocabulário
acessível e fluente, na medida do possível, para ser dito com facilidade, porque eu acho que é bom para o ator, e é bom
para o público. Mas eu me lembro, uma vez, eu dava aula numa escola lá no Rio, e eu ia fazer um espetáculo baseado em
algumas cenas de Shakespeare. Então, no primeiro dia, um aluno me disse: “Bárbara, o que quer dizer...”, era uma palavra
que se usava, nada de muito extraordinário. E eu disse: “use o Aurélio, e quem quiser continuar aqui vai me aparecer
aqui compreendendo todas as palavras, porque ninguém pode pensar em cima de uma coisa que não compreendeu”.
E o ator tem que transmitir ao público o que está no texto. Se ele não sabe, como é que ele vai transmitir? Como é que
vai se dar essa troca de emoção entre palco e plateia, que é fundamental pra existência do espetáculo? Eu acho que, em
uma tradução de Shakespeare, a minha preocupação foi sempre a de tornar a tradução fluente e compreensível. Isso foi
o básico. [...] E de repente você começa a ver como é que a peça flui, o pensamento da peça flui, você tem de se fazer uma
pergunta: “o que ele quis dizer com essa peça? Sobre o que ele estava escrevendo?” Porque a única coisa que se assemelha
ao pensamento clássico é que a tragédia é uma coisa na qual você tem um grande protagonista, e os outros papéis são
secundários, quer dizer, é um acontecimento crucial, que é concentrado em torno de uma pessoa, enquanto a comédia
shakespeariana é sempre a respeito de uma coisa que acontece com todo mundo [...], você precisa saber que é sempre
uma causa comunitária, por isso, nunca há um só casamento no final da comédia shakespeariana, há dois, há três, às
vezes até quatro, como no caso de “As You Like It”. Nunca é uma coisa só, sobre uma pessoa só, é sobre o bem-estar da
comunidade. [...] Os princípios éticos das tragédias e das peças históricas estão todos presentes nas comédias. Agora, o
que acontece é que uma coisa essencial no mal, é que apenas na comédia ele pode ser superado, ele pode ser derrotado.
Há muita coisa pra se falar desses dois gêneros. Na pré-história, nos rituais primitivos de caça de bichos... um problema
essencial pra todos os tempos foi vida e morte. Se o mundo vegetal morre e depois renasce, por que nós não temos
direito? É uma maldade, né? Todo mundo fica chateado. Então, vem a preocupação com a ressurreição e etc. Mas, então,
você tem na tragédia, nesse drama eterno de preocupação com a morte e com a vida, dois caminhos: um é o do herói,
que defende a tribo enquanto é vivo. Então, quando ele morre, todo mundo reza pra ele continuar defendendo a tribo
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depois de morto, é um ritual de respeito à memória. O protagonista trágico, via de regra, morre defendendo do mal, para
que a média da comunidade possa continuar seu caminho. Agora, você tem uma outra maneira de vencer a morte, que é
procriar. Então, a sugestão da comédia é que você vá pra casa e tome providências (risos). E é por isso que a maioria das
comédias, até hoje, é de temas sexuais. Porque a origem da comédia está aí. Porque é uma questão da alegria, é a canção
da comunidade, a comédia. E tem uma questão que é importante pra Shakespeare, que é a questão da responsabilidade
do governante pelo bem-estar da comunidade, é crucial. Você não tem, nunca, um happy end com um mau governo.
[...] Tudo isso tem que entrar na tradução. Dá pra enlouquecer, principalmente porque, em função desse encanto que os
ingleses estavam com a sua língua, que tinham descoberto a beleza e a flexibilidade da língua, eles estavam desatinados
em fazer trocadilhos. As coisas mais detestáveis que se possam imaginar... E a tradução do trocadilho é todo um capítulo
à parte. [...]
Plateia – Oi, boa tarde. Eu queria saber a opinião de vocês sobre os cortes que são feitos, geralmente, nas peças de
Shakespeare. O que vocês acham dessas opções de cortes?
BH – Há certas coisas que são, geralmente, cortadas. [...] Corta-se, muitas vezes, o último monólogo do Hamlet, o que é
um crime irreparável, porque é uma retomada do primeiro monólogo, mas com a resolução. E cada diretor... Algumas se
repetem, mas às vezes cortam por dentro, fazem as cenas, mas cortam o que é repetição, e coisas assim. Eu vi o Richard
Burton fazer um cortado, eu vi o Kenneth Branagh fazer um inteiro, e, na realidade, havia uma história clássica, de um
ator americano que fez uma temporada inteira alternando a versão inteira e a versão cortada, e ele dizia que, pra ele,
a versão inteira era muito mais fácil, porque a evolução da ação fica muito mais lógica, de maneira que ele dizia que,
realmente, pro ator, a versão inteira é mais fácil. A questão é que a versão inteira leva quatros horas e meia, de maneira
que as pessoas preferem cortar e fazer em um pouco menos, fazem em pouco menos de três horas.
CR – Sim, o tempo, claro, infelizmente, hoje no teatro... Mas eu também não sou muito favorável aos cortes, não.
Porque, no Shakespeare, por exemplo, ele planta sementes em certa cena, onde há pequenos detalhes que parecem
insignificantes, mas que fazem parte de uma trama que ele vai tecendo, e que faz todo sentido mais adiante. Se você
cortou aquele comecinho, você tem uma perda grande. Eu acho que cortes são inevitáveis, mas abomino simplificações,
essa coisa de aproximar o texto do público... Prefiro, na medida do possível, aproximar o público ao texto. O respeito ao
original é fundamental e é de responsabilidade do tradutor. Cortar o original muitas vezes faz que ele fique superficial,
e você acaba não passando o que o original está dizendo. Fica ridículo. Mas é importante não deixar que a literalidade
atropele a tradução, resultando num texto denso, que ninguém entende, com uma linguagem inadequada, invertida, com
falas invertidas, que dá essa ideia de ser uma coisa empoeirada, ultrapassada, que você tem de tirar o pó. Shakespeare
empoeirado, imagine! Na época dele, ele usou uma linguagem pra lá de moderna, inovadora, era um mestre das palavras.
Na obra dele, parece que ele usou não sei quantas mil palavras, até mais do que há na Bíblia, sei lá... E quem traduzia
essas invenções? Só gênios como a Bárbara.
BH – O problema é que as pessoas esquecem que têm de entender tudo. Então, fazem cortes arbitrários, ou mudam as
coisas, e aí a gente olha e diz assim: “mas isso é aquela peça?” [...] Mas essa coisa de você traduzir e mexer aqui, mexer
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ali... E existe aquela coisa chamada a criação do diretor, um espetáculo de... Então, o que acontece é que você começa a
mexer, e deixa de ser o que era.
CR – Se você não mexe com respeito... Porque eu acho que muitos encenadores acrescentam. Afinal, é uma peça de
teatro, tem que contar com um encenador, mesmo Shakespeare, acho que ele contava com um elenco de atores...
BH – Não havia diretor, era ele...
CR – Ah, então era ele, pois é... Tanto melhor, mais fácil... Mas ele contava com pessoas que se entregavam física e
verbalmente ao que ele inventou, então, é uma soma...
BH – Sim, era uma troca, era uma companhia, todo mundo sabia o caminho que era pra seguir. Hoje em dia, você não
pode, quer dizer, é muito difícil você ter uma companhia, quer dizer, você pode ter uma companhia de teatro, mas em
tempo integral? Com que dinheiro você vai pagar? Não dá. [...] Alguém mais quer perguntar alguma coisa?
Plateia – Sobre tradução de comédias, das comédias shakespearianas, ou de comédias em geral, porque a gente se
deparou um pouco com esse perrengue... Eu tenho um pouco essa sensação de que traduzir uma comédia, deixá-la
atual, talvez seja um pouco mais difícil, porque o humor vai variando muito. Pra você fazer essa comunicação com a
plateia, e de cultura pra cultura, parece que, talvez, ele varie mais do que as coisas trágicas ou pungentes, etc. Como
vocês veem essa diferença entre traduzir comédias, e como fazer o máximo para trazê-la para a atualidade? Termos e
expressões idiomáticas, aprofundar nisso, porque a gente ficou muito tempo nisso também, e não temos nem um terço
da capacidade de vocês, mas também, fizemos na prática, como o Shakespeare, não se comparando, mas... Enfim, só
aprofundar um pouco o que vocês já tinham começado, e a sua opinião, também, sobre isso.
BH – Às vezes é muito mais difícil, porque a comédia, muitas vezes, é muito mais tópica. Então, coisas que eram
engraçadíssimas pra eles, pra nós a gente diz assim: “Hã?” Isso não tem salvação. Agora, por exemplo: a primeira
coisa que eu traduzi foi “Comédia dos Erros”, e foi, sem dúvida, a peça que eu tomei mais liberdade de vocabulário,
porque achei que a intenção dele era ser engraçado, é uma comédia romana, então, tinha que trazer pra aquele clima, e
funcionou muito bem, quer dizer, as pessoas se divertiram vendo, etc. O resto, realmente, a gente tem que procurar qual
é a graça daquilo, preservar o que há de graça e rezar pelo que não é mais engraçado. A gente fica sem saber o que fazer.
Eu acho que, por exemplo, quem sofre muito são os bobos. Alguns deles realmente perderam toda a graça. Alguns são
engraçadíssimos até hoje, alguns funcionam muito bem, mas alguns... E há, quer dizer, também tem o problema de que
o bobo nem sempre é necessariamente muito engraçado. [...] Então, realmente, as coisas ficam em moda, as cômicas no
momento, depois perdem. Isso dificulta muito a tradução de comédias, sem dúvida.
CR – Mais uma vez é verdade, até cansei de ficar concordando com a Bárbara. Eu acho que o procedimento mais
apropriado seria entender o todo e recontar com um pouco de filtro, e não perder coisas que são muito engraçadas
até hoje. Porque, se você colocar dentro da atmosfera da época, dentro da narrativa, se fizer sentido, pode continuar
engraçado, dependendo de como você vai fazer essa encenação, a coisa contextualizada continua engraçada. Se você
está fazendo uma abordagem mais contemporânea, trazendo mais pra cá, daí você, realmente, tem que trazer também...
Então, muitas vezes acontece. No meu caso, o que eu faço... “Ah, essa cena é engraçada”, então, se a graça não tem graça ali,
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eu tento transferir, eu fico procurando onde é que ela possa se encaixar, pra que, no efeito final daquela cena, em algum
momento, você consiga chegar à graça. E essa coisa que você falou, das palavras de sentido duplo, sempre, principalmente
em Shakespeare, o Goethe também usava muito esse artifício, agora, o Shakespeare é insuportável, porque, às vezes, uma
palavra tem quatro sentidos, então, você perde... Então, eu acho que a concisão é muito importante. Eu ia falar até um
pouco, a propósito disso, do verso. O verso é um exercício maravilhoso, como a Bárbara estava falando. Então, não é
que eu não tento, eu tento veementemente, e quando eu consigo, oba! [...] Na tradução, quando nos esforçamos, até
conseguimos chegar à métrica e à quantidade de versos, mas a rima é muito difícil de refazer, e muitas vezes o resultado
acaba ficando bizarro, soando esquisito. Ainda mais a gente, em português, quando ela não é direta, quando o verbo
fica lá pro fim, pra você conseguir rimar... mas eu acho que, quando você consegue essa métrica e essa precisão e essa
linguagem direta, fica fantástico. O texto fica realmente maravilhoso. O verso, sem dúvida nenhuma, tem uma função
importantíssima, e, se você conseguir repeti-lo e introduzi-lo no texto, realmente, pro ator, pra musicalidade da cena,
pro ritmo, é muito bom... Agora, esse sentido duplo, quíntuplo, quádruplo, você opta qual é o melhor. O que eu faço? Lá
pra frente, de repente, acho uma oportunidade, porque em português a gente também tem palavras ótimas... [...] Então,
se lá eu não consegui fazer esse duplo sentido, vai chegar o momento em que eu vou ter uma oportunidade de colocar
uma palavra em português que seja equivalente, que permite que você mantenha o clima no todo, a atmosfera, o ritmo
que você está trabalhando naquele momento. Eu acho que sempre são compensações, você perde ali, ganha aqui, você
rouba um pouco aqui, sempre com respeito, claro.
PH – Bem, a gente está perto do horário de encerrar. É, na verdade, já passou. Infelizmente. Pra encerrar, eu queria
agradecer muitíssimo a sua presença, Bárbara, muito obrigado. Mesmo. E Christine também, muito obrigado. Foi muito
bom.
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ML – Hoje, temos a honra de receber aqui, pra discutir conosco Shakespeare e seu Imaginário, a Maria Sílvia Betti, que

é professora doutora do Departamento de Letras Modernas da FFLCH da USP, está escrevendo sua livre docência e já
fez uma tradução de “Otelo” pra montagem do Folias d´Arte, grupo importante aqui de São Paulo, em 2002, 2003. [...] E
temos também o Ronaldo Marinsky, que é diretor, ator, professor, fez mestrado e doutorado na UNICAMP e é diretor do
Cena IV Shakespeare Cia., que se esmera em divulgar o pensamento, a poesia e o imaginário shakespeariano em quase
todas as suas produções. Então, muito obrigado pela presença. Eu vou fazer uma pergunta genérica, bem genérica, pra
gente começar. Entendendo o imaginário como tudo aquilo que o homem processa, o homem imagina e realiza ao longo
dos tempos, o que você acha que fez com que a obra shakespeariana nascesse naquele momento histórico? Quais são os
aspectos, as configurações desse imaginário cultural, dessa Cultura com C maiúsculo, onde os aspectos sociais, políticos,
econômicos, todos envolvidos, misturados, faziam que, de repente, naquela renascença, naquele momento ali, surgisse
uma obra tão fundamental, como a obra shakespeariana?
MSB – Marcelo, eu acho que a gente tem uma confluência tão grande, tão rica de fatores, que é difícil até a gente
tentar sintetizar todos. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que pensar que o Shakespeare, como você
ressaltou na sua pergunta, foi um artista que viveu num momento de um entroncamento histórico, de um mundo
em transição, e ele foi extremamente sensível ao registro artístico, à percepção, por exemplo, da passagem do mundo
medieval para o mundo mercantilista e moderno, pras transições que já começavam a prenunciar o que viria, depois, a
ser a ascensão e a formação dos Estados nacionais. Ele teve um olhar muito atento e muito crítico aos aspectos políticos
das disputas de poder, principalmente no que diz respeito à interface entre mundo privado e público, e, ao mesmo
tempo, ele era um homem da práxis teatral, quer dizer, ele estava dentro de um teatro, cercado de atores, e fazendo da
arte, do teatro, o seu cotidiano. Isso tudo, somado à indiscutível genialidade que ele mais do que comprovou ter, eu
acho que explica minimamente esse conjunto da obra shakespeariana, e também o motivo pelo qual ela nos concerne
tanto, porque Shakespeare conseguiu tratar de questões que, ao mesmo tempo em que eram profundamente ligadas
ao contexto histórico no qual ele viveu e trabalhou, continuam nos dizendo respeito, e isso, não porque ele estivesse
procurando sair do olhar historicizado e contextualizado, muito pelo contrário. Ele mergulhou profundamente nas
grandes questões da sua própria época, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu tocar no nervo histórico de aspectos que
ainda nos dizem respeito, que são todos esses que estão tanto nas peças históricas, como nas grandes tragédias, como
nas comédias pastorais, ou mesmo nas comédias sombrias, e eu acho que, nesse sentido, o material que Shakespeare nos
dá é inesgotável.
RM – Shakespeare realmente foi um homem do seu tempo. Ele soube observar muito bem tudo que acontecia ao seu
redor, aproveitar todos os acontecimentos e colocar isso na sua linguagem, na linguagem que ele dominava, a linguagem
teatral, poética teatral. E eu acho que, talvez, em relação ao imaginário de Shakespeare, o mais completo trabalho que
exista, é um realizado em 1935 pela estudiosa Caroline Spurgeon, que realizou esse estudo comparando o trabalho
do Shakespeare, do Marlowe e do Francis Bacon, que era uma das expressões da época dele. Ela conseguiu identificar
vários aspectos, que realmente dá pra gente isolar na obra de Shakespeare, diferenciando dos outros autores. Então,
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ela conseguiu determinar, por exemplo, que Shakespeare era aquele olhar, aquele pensamento sempre voltado para o
cotidiano, o dia a dia, a matéria, a presença. Shakespeare, conforme diz o Victor Hugo, é carne viva. Shakespeare é carne
viva. Você percebe essa presença do cotidiano, do dia, do sangue pulsando na sua obra. Isso é uma das características
que a gente pode acompanhar - e que ela pôde descobrir quando ela estava estudando o trabalho de Shakespeare -,
enquanto o Marlowe trabalha com valores mais elevados, no sentido de que ele se refere às estrelas, ele se refere ao
sol, ele foge um pouco daquela coisa cotidiana, daquele dia a dia, que é o que Shakespeare traz pra gente. Por isso, a
importância dele até hoje. Porque o homem se identifica, o ser humano hoje se identifica com o texto dele, justamente
porque ele tem esses valores, que ele soube ler, que ele soube aproveitar naquela época, daquele renascimento, dos
valores humanos sendo redescobertos. E tentando entender o que era aquele ser humano que estava ali, acaba sendo o
primeiro espelho que a humanidade tem pra se enxergar. Ela vai se identificar, o público vai não só pra ver, ele vai pra
ouvir, como Bárbara Heliodora nos disse muito bem. Naquela época, o público ia ao teatro para ouvir, mas ao mesmo
tempo ele falava: “Nossa, eu já amei como esse rapaz, esse Romeu, eu já tive paixão como essa Julieta, tive vontade
de fazer isso, eu quis esse poder, como esse Ricardo III.” Então, a gente percebe esses valores extremamente humanos
sendo discutidos no seu texto. Já o Bacon, que eu também citei, ele tem a preocupação daquelas cenas mais caseiras,
residenciais. Ele trata, ele observa sua lareira, o seu cachorrinho... E agora me veio uma coisa, também, que eu acho
muito interessante, que é a questão da identidade de Shakespeare, né? Tem uma corrente que gosta de dizer que Bacon
era Shakespeare, e nesse estudo fica bem claro que não tem nada a ver. Inclusive, o Sérgio Viotti falava uma coisa que eu
acho muito interessante. Ele dizia o seguinte: “Se você tiver alguma dúvida de que Bacon era Shakespeare, basta ler os
poemas do Bacon.” Não tem nada a ver. Não sei se falei demais sobre esse tema, mas eu gosto muito dessa questão de que
Shakespeare era carne viva, gosto muito dessa frase do Victor Hugo, porque é o que a gente vê em cena, é o que a gente
vê, quando a gente se lança à tentativa de entender o que é que Shakespeare tem, por trás de toda aquela poesia, de toda
aquela visão, em suas peças. E a gente descobre que o que tem por trás, realmente, é sangue pulsando. Inclusive o ritmo
de texto de Shakespeare, no original, nos remete à batida do coração. O pentâmetro iâmbico é a batida do coração. Esse
conhecimento é um caminho para que os atores brasileiros possam entrar na obra de Shakespeare. Como é que eu entro
na obra de Shakespeare? Como é o ritmo de Shakespeare? Você procura descobrir o ritmo do batimento do coração do
personagem. O que é que está acontecendo naquela cena? Violento? Ou então, mais calmo, tranquilo... Esse é o ritmo
de Shakespeare. Ele é tão bom com o ator, que ele já oferece pronto, inclusive a maneira como você tem que interpretar
aquele personagem. É fantástico.
[...]
ML – Nessa questão do imaginário do Shakespeare, você está com “O Mercador de Veneza” agora, né? Quais são os
aspectos que você acha que convergem na obra “O Mercador de Veneza” com os tempos contemporâneos?
RM – Ah, vários aspectos. O econômico, principalmente. O despertar da economia moderna, a questão da usura, que
era um problema da época, a questão entre as religiões - que o Estado colocava como sendo a religião oficial, e o pessoal
que praticava a religião que não era oficial, eles ficavam à parte -, a questão do judeu, também. Embora eu ache, nem
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todos concordam, mas eu acho que “O Mercador”... o Shakespeare não queria fazer uma peça tratando especificamente
do problema do judeu, não era essa a única questão... A questão dele era outra, era justamente aproveitar para discutir
aquele momento, porque, naquela época, um dos médicos ou o médico da Rainha Elisabeth foi condenado - ele era
judeu, ele era um português judeu -, o julgamento determinou que ele havia sido culpado por tentar envenenar a Rainha
Elisabeth. E ele era um judeu, e essa questão dele ser judeu veio à tona naquela época, porque na época de Shakespeare,
na Inglaterra, não tinha muito judeu, não era uma questão tão presente como, inclusive, é pra gente. Nós temos a
questão do holocausto, que a gente traz na história mais presente, eles não. Eles, muito tempo antes, havia acontecido
dos judeus serem retirados da Inglaterra, mas na época de Shakespeare não tinha esse problema da questão do judeu.
Mas, com a condenação e a morte desse médico, o assunto voltou à baila, e ele meio que quis aproveitar... eu acho,
alguns historiadores acham... quis aproveitar o momento e fazer uma peça que pudesse atrair o público, porque o
interesse do Shakespeare era atrair o público, ele vivia daquilo, ele, além de ser um escritor, ele era ator e também sócio
da companhia. Então, ele tinha que estar sempre criando novos interesses, pra que o público, que não era tão grande,
pudesse voltar sempre ao teatro. E também havia a questão da peça do Marlowe, “O Judeu de Malta”, que era uma peça
que tinha feito muito sucesso, e que Shakespeare tinha como referência. Por trás dessa peça, tem toda essa questão e mais
aquilo que Shakespeare observava do momento presente. E o interesse de Shakespeare, a meu ver, era pelo teatro, todas
as peças dele tratam do teatro, a questão dele é o teatro, e pra ele o mundo é um teatro, o mundo é um palco. Então, ele
coloca ali aquelas questões humanas...
ML – O nome do seu site...
RM – Exato, www.omundoeumpalco.zip.net. Eu tenho um blog lá, em que a gente procura tratar dos assuntos referentes
à obra desse autor.
ML – E essa frase é do “As You Like It”, a peça que estamos montando. E você nunca montou o “Do Jeito Que Você Gosta”?
RM – Não, nunca montei.
ML – Só deu uma roubadinha na frase?
RM – Dei uma roubadinha... Na verdade, esse é o mote que havia na entrada do Globe, na época de Shakespeare, era
em latim: “Totus Mundus Agit Histrionem”. Estava escrito lá, e a tradução é: “O mundo é um palco”. Que é uma frase do
escritor romano Petronius, e que Shakespeare põe na sua peça.
ML – Essa é uma questão em que eu queria tocar com vocês dois. O Shakespeare pegou emprestado muitos temas, ele
se apoiou em muitas outras obras...
RM – Acho que duas ou três peças dele são ideias dele, originais. “As Alegres Comadres de Windsor”, “Sonho de uma
Noite de Verão”, a terceira não estou me lembrando agora, mas são poucas as peças em que a ideia original é dele. As
outras todas são baseadas em algum escrito que ele havia lido, que ele havia ouvido antes, alguma história...
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ML – Porque isso tem muito a ver com essa questão do imaginário, ou seja, eu venho de algum lugar. Onde eu

nasço, onde eu me desenvolvo, quando eu cresço, como eu me relaciono com as coisas da vida. Eu recebo e trago
em mim várias informações e, de alguma forma, minha sensibilidade faz que eu reelabore essas questões de uma
maneira diferenciada, e aí a qualidade shakespeariana aparece. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco
a respeito disso. Não precisa ser aqui e agora, mas livremente.
MSB – Eu acho que a questão é que Shakespeare apropria-se de temas que depois ele sobrepuja em termos
absolutos. A ideia principal, se a gente pensar no sentido do imaginário de Shakespeare, é que ele potencializou
esses temas, esses motivos preexistentes, de uma maneira que nenhum outro artista, nem da época em que ele viveu
e nem das épocas posteriores, faria. E eu acho que, também, quando a gente pensa no imaginário de Shakespeare,
a gente tem que se lembrar do interessantíssimo, importantíssimo trabalho dele com as peças históricas, em que
ele mergulha na história da Inglaterra, quer dizer, não só da Inglaterra, da história romana também, mas as peças
históricas são extremamente importantes, e elas são um gigantesco painel épico da própria Inglaterra, discutindo
questões históricas, políticas, sociais, contextuais... Nesse sentido, isso também estava sendo trabalhado de uma
maneira bastante desafiadora, porque era um material vivo, diante do qual Shakespeare, às vezes, toma algumas
liberdades, às vezes interfere, e faz um trabalho extraordinário.
RM – Muitas vezes, para o público, era a única forma de ter acesso a isso. Se bem que ele usava os personagens,
mas ele adaptava pra dar aquele cunho dramático, como a história de Júlio César, por exemplo. Os personagens
são todos históricos, mas aí ele vai tecendo aquela teia de envolvimento entre eles, até ele conseguir ressaltar a
questão do Brutus, que, pela sua retidão de caráter, acaba cometendo aquele crime em função do Estado e sendo
submetido à esperteza do Marco Antônio, que consegue fazer com que... Hoje é presente, é o político hoje, o
Marco Antônio, que leva o público de roldão na sua fala bonita, empolada.
MSB – E o interessante é que, de certa forma, o Brutus acaba sendo um personagem mais central do que o
próprio Júlio César, embora ele acabe sendo derrotado pelo Júlio César morto, quer dizer, o Júlio César morto
prevalece sobre o Brutus vivo.
[...]
ML – Uma pergunta: vocês acham que há alguma coisa que Shakespeare não contemplou?
RM – Existe um aspecto pouco contemplado, que é a questão religiosa. Muitos questionam se Shakespeare era
católico ou não. Ele fala pouco sobre isso diretamente, mas indiretamente ele fala muito, e às vezes a gente precisa
parar um pouquinho, pra dar uma olhadinha, mais com calma, nessa questão. Diretamente, por exemplo, ele cita
o natal uma única vez, que é no “Hamlet”. É a única vez, em toda a obra shakespeariana, em que o natal é citado.
Agora, no próprio “Hamlet”, ele usa, na época em que a religião católica era mal vista, ela era apenas tolerada,
inclusive, ele coloca um fantasma que está no purgatório. O purgatório é uma crença essencialmente católica.
Então, eu acho que essa questão religiosa talvez seja uma questão que... Ele não se expõe abertamente, não trata
tanto abertamente dela.
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MSB – Eu acho que, talvez, a gente pensando no sentido dos atores, o Shakespeare tem mais personagens masculinos

do que femininos, por questões técnicas, inclusive. Mas não acho que ele não tenha tratado das questões relacionadas
ao feminino, ele conseguiu tratar delas, mesmo que na sua, assim chamada, galeria de grandes papéis, existam mais
papéis masculinos do que femininos. Existem alguns papéis femininos. Por exemplo, no “Otelo”, a personagem Emília é
absolutamente fundamental. Num certo sentido, ela tem uma importância que, a partir de um certo momento, é maior
que a da própria Desdêmona, no sentido da precipitação da ação. Eu acho que existem grandes momentos.
[...]
Plateia – O Ronaldo falou do Jan Kott, e ontem à noite eu estava exatamente olhando o livro dele, e tinha uma frase
que ele fala, que a imaginação de Shakespeare é muito realista. E aí, como a gente entrou na questão do imaginário, eu
li isso, e é um paradoxo em si. Porque a imaginação ser absolutamente realista... Eu queria que vocês comentassem um
pouco sobre isso, e o que lhes apresenta essa afirmação, porque ele afirma, ele põe ponto final.
MSB – Bom, eu vejo da seguinte forma. Nas peças, quer dizer, é extremamente complicado falar nas peças de Shakespeare.
Se for possível estabelecer alguma generalização, eu acho que o que está no nascedouro do material shakespeariano é
sempre a ação humana. Então, mesmo em peças em que a gente tem uma manifestação, por exemplo, de natureza
sobrenatural - como no caso do “Hamlet”, aparece o espectro do pai -, é a partir dessa aparição que tudo se desencadeia;
ou em “Macbeth”, o encontro com as três bruxas, as três mulheres que fazem aqueles vaticínios, quer dizer, nem mesmo
nesse sentido existe um olhar pra uma sobrenaturalidade, quer dizer, o nervo da questão, eu vejo como essa ação física,
humana, esse sangue que pulsa na veia, esse desejo de poder que inebria, no caso do Macbeth e da Lady Macbeth, ou
então essa angústia que dilacera o Hamlet, divide o Hamlet, que ao mesmo tempo deseja vingar o pai, mas sabe, como
humanista que já é, que aquele ato vai lhe custar o sofrimento da culpa. Quer dizer, eu acho que o que está sempre no
cerne, mesmo quando a gente tem essas questões que aparentemente beiram o sobrenatural ou a transcendência, o mito,
etc., a gente tem o material humano, a ação humana socialmente, historicamente determinada, pulsante, ali no coração
do material. No caso das comédias, também. O que existe nesse mundo pastoral da comédia? Existe um olhar pra aquela
relação entre campo e cidade, que é nascente naquele momento. Então, eu acho que talvez, nesse sentido, o Jan Kott tem
razão, quer dizer, existe uma substancialidade, uma materialidade bastante grande. Vejo assim.
RM – Eu concordo com isso também. Acho que a materialidade a que ele se refere é nessa questão do humano. A
gente tem que ver, também, que o Jan Kott vai escrever sob um filtro do materialismo dialético, marxista. Ele vai tentar
materializar tudo, tudo pra ele tem que ter aquele direcionamento, mas eu vejo isso, acho que ele vê essa concretude,
essa coisa material no exemplo que a professora Sílvia Betti acabou de dar, o do Hamlet, por exemplo, eu sinto aquilo
também. Ele traz o que todo homem entende, aquele complexo de Édipo na relação com a mãe, isso é muito concreto,
acredito. Nesse sentido a concretude estaria presente. Realmente ele é realista, no sentido de retratar as emoções reais
humanas. Acho que é mais ou menos por aí.
[...]
MSB – Marcelo, posso fazer uma pergunta pro Ronaldo? Ronaldo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a
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questão dos filmes que você estava mencionando.
RM – Você queria que eu falasse sobre algum filme específico?
MSB – Algum que você destaque, que você ache que tenha interesse do ponto de vista do estudo do Shakespeare.
RM – Eu vejo assim: o cinema facilita muito o nosso estudo de Shakespeare, porque é muito difícil você ver uma peça
montada, todo o aparato necessário pra colocar uma peça, vocês sabem muito bem, né, Marcelo? Estão fazendo isso
agora, de Shakespeare em cena, é muito complicado. Então, eu vejo assim: primeiramente, cinema é uma das formas
mais fáceis, mais acessíveis pra gente chegar à obra de Shakespeare. Logicamente que nós precisamos entender que ali
há uma certa adaptação da linguagem teatral pra linguagem cinematográfica. Shakespeare, por exemplo, trabalhava
muito com as imagens. Como o teatro dele era vazio de cenário, não tinha cenário... O teatro elisabetano, que vocês
estão estudando, vocês sabem que não tinha cenário, ele era baseado mais na presença do ator, na indumentária do ator,
no figurino, que muitas vezes vinham dos lordes, eles ganhavam, compravam... O maior investimento da companhia
estava em figurino. Eles investiam muito nisso, inclusive, um ator, quando morria, já deixava no testamento as roupas, os
pertences dele, a espada, os instrumentos de trabalho dele, instrumento musical... Já deixava pra determinados colegas ou
atores, como o Shakespeare mesmo deixou, inclusive dinheiro, pro Condell. Então, o cinema vai ser uma ferramenta de
estudo muito interessante pra gente utilizar. Dos filmes, por exemplo, o “Hamlet”, você tem o Kenneth Branagh, que faz
a montagem da peça completa, são quase quatro horas de filme, e você tem o texto completo, com um tratamento muito
bom, de alguém que realmente entende e viveu o Shakespeare. O Branagh fez parte da Royal Shakespeare Company,
então, ele tem uma leitura bastante próxima, de valor, que dá pra gente aceitar bem. Outros filmes que são obrigatórios,
mais pelo ponto de vista histórico, são os filmes do Lawrence Olivier, você tem o “Hamlet”, que tem cenas maravilhosas,
feito em preto e branco, inclusive premiado pelo Oscar. Depois, você tem um que eu gosto muito, que é o “Henrique V”,
também do Olivier, que mostra... pra quem faz teatro, o “Henrique V” é muito interessante, porque a primeira cena de
“Henrique V” é o teatro elisabetano, como ele ocorria naquela época, então, é uma aula. Dá pra você observar como os
atores faziam, como eles viviam, quais os problemas que eles enfrentavam, porque, inclusive, durante a apresentação cai
uma chuva, e a gente sabe que o teatro de Shakespeare era a céu aberto... Então, você ali tem vários aspectos do teatro
que nos aproximam bastante do que era o teatro na época de Shakespeare. O Lawrence Olivier fez uma pesquisa bastante
interessante, ele se aproximou bastante dessa questão, e eu acho muito interessante nesse aspecto, que ele é mais próximo
desse teatro do que aquela cena do “Shakespeare Apaixonado”, que todo mundo deve ter visto, no início também você
tem aquela entrada no “Rose”, aquela coisa toda, eu acho muito interessante porque, nesses filmes, você tem a visão...
ML – Ronaldo, você já viu o “Hamlet” russo?
RM – Do Kozintsev [Grigori Kozintsev, diretor do filme de 1964]. Já.
ML – Como referência, tem esse “Hamlet” russo, e tem o “Rei Lear” também, que são dois filmes maravilhosos. Você
consegue fazer um estudo comparativo do “Hamlet” do Lawrence Olivier, do Kenneth Branagh, e o “Hamlet” russo do
Kozintsev. É muito interessante ver como a cultura e seu imaginário podem pinçar aspectos diferentes, por conta da
sua origem. Tem uma cena antológica do Kozintsev, que é o Hamlet processando por que ele está ali, logo no começo
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da peça, esse casamento da mãe com o tio... E no filme russo ele coloca isso em off, e ele andando pelas pessoas da
corte, ou seja, está todo mundo congratulando, e ele pensando, se questionando. Ele, que é o cara mais inserido, porque
ele é o príncipe do local, está o mais deslocado, porque ele não encontra lugar... E essa visão do diretor russo é muito
interessante. O Lawrence Olivier, o que ele faz no filme, uma outra visão, nesse mesmo bife, ele tira toda a comitiva do
rei, tira toda a corte, ele sobra sozinho, e ali ele tem o seu solilóquio, solitário, reflexivo, individualizado. No filme russo,
é todo esse solilóquio individualizado, só que em relação, e ele percebendo a sociedade acontecendo ali na cara dele.
Essa é uma sutil enorme diferença. De uma visão russa pra uma visão americana. Tem um recorte ideológico claramente
colocado aí. Mas a gente teria que mostrar e ver, e fazer uma análise disso...
RM – Eu gosto, também, do Orson Wells, o “Macbeth”, o “Otelo”, é muito interessante.
MSB – O “Otelo” do Orson Wells foi uma das fontes importantes pro espetáculo do Folias, principalmente pelo
enquadramento épico que ele dá, porque ele começa o filme com o enterro do Otelo e da Desdêmona, e o Iago sendo
erguido numa espécie de...
RM – Cena fantástica, essa. Uma cesta como prisão.
MSB – Uma jaula, uma cela suspensa. Então, esse enquadramento épico foi muito importante. Acho interessante,
também, eu não sei o nome em português, será “À procura de Ricardo III”, do Al Pacino?
RM – É “Ricardo III - Um Ensaio”. Muito legal. Muito interessante. Inclusive, nesse filme, ele também defende a ideia
de que o ator é o herdeiro de Shakespeare. Tem uma cena em que ele discute com o diretor produtor dele. Muito
interessante. Foi utilizado lá pela gente, para fazer os estudos. E aí, pessoal, vocês não viram esses filmes? Não querem
perguntar? Discutir?
ML – Mais alguma questão? A gente está quase encerrando, a gente tem exatamente um minuto e meio... Chegamos ao
fim? Vocês querem falar mais alguma coisa? Maria Sílvia?
MSB – Enfim, acho que é interessante recomendar o livro da Bárbara Heliodora, “Falando de Shakespeare”. Pode
ser muito interessante, como uma visão de conjunto do trabalho de Shakespeare. O Kott, que o Gabriel e o Ronaldo
citaram, e acho que tem edições de Shakespeare em todas as partes à nossa volta. Na internet, nas bancas de jornal, nas
bibliotecas... Então, acho que é um convite pra que a gente continue mergulhando no trabalho do Shakespeare, à espera
das encenações.
ML – Você falou no telefone comigo, há um tempo, de algumas referências, você queria falar algumas delas?
MSB – Bom, eu tenho várias. Essa “Falando de Shakespeare” é uma, o Kott é outra, acho que, de trabalhos de pesquisa,
o Harold Bloom, embora eu ache que a gente possa discutir o viés político, porque é uma perspectiva canonizante...
RM – É um bardólatra assumido...
MSB – Pois é. Ele torna o Shakespeare, enfim, uma super categoria. Shakespeare é a invenção do humano. Ele chega a
dizer “para quem pergunta por que Shakespeare, a resposta é: quem mais existe?”.
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RM – Quem mais poderia ser? Eu gosto, viu... Vale ler, pelo menos a defesa do título, que ele faz na introdução do livro.
É muito apaixonante. E tem também as leituras das peças, com toda aquela verve característica dele.
MSB – E ele é um erudito de Yale, um acadêmico, e acho que, enfim, tem que ser olhado sob esse ângulo. Acho que
é interessante a gente olhar principalmente pelo viés nosso. Quer dizer, olhar o Shakespeare do ponto de vista de um
trabalho que nos concerne. Nós estamos lendo não porque ele é um cânone, um gênio, um mestre, etc., mas porque ele
nos coloca questões que nos dizem respeito, e isso nos interessa.
RM – Tem “A Tragédia Shakespeariana”, também, do Andrew Bradley, que, inclusive, tem comentário do... como é
mesmo o nome? Esqueci. Mas esse “A Tragédia Shakespeariana”, ele foi lançado em 1904, então, tem muita gente que
acha que está desatualizado. Ele foi publicado no Brasil simplesmente 100 anos depois. Pra ver como os estudos de
Shakespeare, no Brasil, às vezes, saem um pouco lentamente, 100 anos depois... E é uma obra que, durante muitos anos,
foi referência pra vários estudiosos, embora ele seja criticado, também, porque pela primeira vez ele trata os personagens
de Shakespeare como seres reais. Então, há essa crítica. Inclusive, voltando àquela questão da materialidade, porque
os personagens de Shakespeare não são personagens como nas outras peças, que viveram e passaram, a gente discute
Hamlet, discute Macbeth como se fossem pessoas reais, como se eles existissem de verdade.
MSB – Eu acho interessante, também, o trabalho do Stanislavski relatando. Já é um trabalho do final da vida dele,
eu não sei se tem tradução em português, na ocasião do “Otelo” nós só conseguimos uma edição em francês, mas é
apaixonante, é um trabalho fundamental. Principalmente do ponto de vista da encenação e da interpretação.
ML – Bom, temos que encerrar. Queria agradecer demais a presença do Ronaldo e da Maria Sílvia Betti, foi realmente
engrandecedor pra gente, saímos mais enriquecidos daqui, com o que vocês disseram. Muito obrigado pela presença
de todos.
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GM – Boa tarde, sejam muito bem vindos. É um prazer tê-los aqui, mais uma vez. Eu vou fazer uma breve apresentação

dos nossos convidados. Então, eu vou começar falando da Lígia. A Lígia é atriz, diretora do Teatro-escola Célia Helena,
da Casa do Teatro e agora do Curso Superior de Artes Célia Helena. Ela também é professora do “Audiovisual” na ECA
- USP, onde ministra a disciplina Direção de Atores. A Lígia tem uma experiência vasta como atriz, fez muitas novelas,
como “Viver a Vida”; no cinema, ela fez o “Cronicamente Inviável”, do Sérgio Bianchi, e “Um Céu de Estrelas”, da Tata
Amaral, entre vários outros; e como atriz [de teatro], ela tem um vasto currículo, mas eu pincei uma que eu gosto
muito, que eu vi: “A Entrevista”, do Samir Yasbeck, com direção do Marcelo; “Mary Stuart”, do Schiller, com direção
do Antônio Gilberto; o “Romeu e Julieta” do Antunes Filho; o “Rei Lear”, com direção do Ron Daniels. A Maria Laura,
formada no Teatro-escola Célia Helena, ela fez também TV, faz TV ainda, faz muito teatro, mas ela fez a minissérie “JK”,
“Ciranda de Pedra”, uma série da MTV chamada “Descolados”, e ela apresenta, no Futura, “O Estranho Planeta dos Seres
Audiovisuais”; no teatro, ela fez o “Brutal”, com a direção do Jairo Mattos; “A Tragédia de Romeu e Julieta”, dirigida pelo
Marcelo também, e nós tivemos o prazer de tê-la no elenco de “A Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros”,
que foi o começo da nossa comemoração esse ano. O Aílton fez CPT do Antunes, e tem cada vez mais se destacado
na TV e no cinema. Começou com “Carandiru”, fez “Tempos de Paz”, “Meu Tio Matou um Cara”, entre muitos outros.
Ele tem uma filmografia que não dá pra colocar tudo... Fez “7 Pecados”, “Cama de Gato”, e está em “Na Forma da Lei”,
agora. E no teatro ele fez o “Babilônia”, do Folias, e o “Otelo”, com direção do Marco Antônio Rodrigues. Então, feitas as
apresentações, na verdade acho que a pergunta básica é: o que é fazer um Shakespeare? (risos)
AG – Ele começa com uma porrada, né? Ele faz toda uma apresentação, ele prepara toda uma cama-de-gato, pra poder
jogar a gente na fogueira. Eu não tenho a menor ideia ainda do que é fazer um Shakespeare, queria deixar bem claro isso.
Até pelas citações das pessoas que estiveram aqui durante todo esse percurso das palestras, Bárbara Heliodora, Maria
Sílvia Betti, enfim... São pessoas que são PhD mesmo no que são as peças do Shakespeare, do que é esse grande autor,
que permanece atual e vai permanecer atual durante muitos e muitos anos. Eu não sei dos colegas, mas eu acho que
o que instiga a gente, até mesmo assistindo espetáculo do Shakespeare, é que, seja ele qual for, tem uma fluidez muito
grande de texto e de ideias. E toda vez que a gente vê... pelo menos comigo acontece isso, toda vez que eu vejo qualquer
espetáculo do Shakespeare, a gente sempre tem uma montagem nossa na cabeça, e se surpreende com a montagem
que a gente está vendo. Você sempre tem uma segunda opção pra todas as ações, e essas ações estão muito atreladas, às
vezes, com a tua visão, com a tua identidade cultural, com a tua visão de mundo e com vários momentos que a gente está
passando. E mais propriamente dito, no Folias, a gente sempre atrelou muito os nossos espetáculos com uma visão muito
política e acirrada do momento que a gente está vivendo, e direcionando sempre pra um pensamento de, vamos dizer,
de trincheira. Não propriamente dito de esquerda, mas de trincheira, de estar atento a tudo que está acontecendo, ou
procurar estar atento, e colocar isso em pauta, não como se fosse verdade absoluta, não é isso, mas é colocar mesmo pra
gente discutir, era sempre com essa visão. E essa foi a visão que nós utilizamos pra montagem do “Otelo”. Então, falando
um pouquinho só a respeito do “Otelo”, muitas vezes a gente lia aquele texto, eu em particular, e a gente conseguia
encontrar várias ações dos personagens, não necessariamente do Otelo, mas todos os personagens tinham ações, e
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eram pecinhas fundamentais na engrenagem que era esse espetáculo, o “Otelo”. E logo que você lê, você sempre fica
preso a questões, não menores, mas questões... Na primeira leitura, a grosso modo, a gente começa a pensar em traição,
ciúmes, uma série de coisas que estão no texto também, mas a gente não conseguia entender de onde estavam vindo
essas questões, porque a gente se prendia sempre a essa questão de uma forma errada. Mas a gente era muito romântico,
quando a gente lia o texto, a gente era romântico, e a gente, por essa referência das pessoas citadas, a gente acreditava que
tinha muita gente que canonizava o Shakespeare, colocava o Shakespeare num patamar que, pra gente, era difícil. [...]
MLN – Bom, eu fiz “Romeu e Julieta”, eu fiz a Julieta. Me deu muito medo. Uma insegurança gigantesca, porque eu
nunca achei que fosse brincadeira pegar um texto de Shakespeare na mão, mas, depois que você pega e depois que você
se joga dentro de todo aquele universo... Desculpa, eu vou falar um pouco mais da minha experiência como atriz mesmo,
do que contextualmente, politicamente, que foi a minha experiência. E foi o maior prazer da minha vida até hoje. É
difícil, pra mim, falar, porque eu fico muito emocionada, porque foi uma peça que mexeu muito comigo pessoalmente,
e ter vivido, foi um processo rápido e muito intenso, porque a gente só ensaiou dois meses pra fazer Julieta. Então, assim,
eu acordava, dormia, respirava, comia com a Julieta, pensando em tudo aquilo que eu tinha que viver e que, de repente,
eu estava sendo tomada por tudo aquilo. Uma coisa de me deixar entregar, de me deixar mergulhar naquele universo,
que ele veio vindo pra mim como resposta, como se fosse uma coisa só, a minha vida... [...] Então, aquelas palavras, ir
descobrindo tudo que ele ia dizendo, eu fui tendo uma sensação de que ele escreve tudo, ele escreve o pensamento. Eu
tenho a sensação de que o tempo do pensamento no Shakespeare é como se não existisse, porque ele está sendo dito,
tudo está sendo dito, é como se o subtexto estivesse sendo dito. Então, foi me tomando, mesmo. [...] Eu pensava assim:
“Gente, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou falando o que esse cara escreveu...”, e esse era o poder. Esse foi o
poder que eu senti no texto dele. É tão grande, que você dizer aquelas palavras te transforma, seu estado muda. E aí eu
fiquei mais calma e falei: “Bom, acho que vai dar pra fazer...”. Porque está ali, está tudo lá, está tudo no texto. Se você tem
que recorrer a algum lugar, quando você faz Shakespeare, é no texto. Essa, pra mim, foi a maior descoberta: de que se eu
dissesse aquilo que está escrito de uma maneira verossímil, ia dar certo. [...]
LC – Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, estar nessa comemoração de 10 anos de um grupo tão
querido, que eu também acompanho com tanto carinho, muito legal. Olha, essa provocação que você fez, o que é fazer
Shakespeare... É uma loucura. Eu pensei muitas coisas, acho que a gente pode conversar muito sobre isso, porque é um
mundo vasto, se apenas começo a falar nessa sua pergunta, acho que não precisa fazer mais nada. E, um pouco, é muito
legal vocês pegarem os atores, porque, de alguma forma, a gente mergulhou dentro. Quer dizer, não é uma análise de
fora, uma análise de como é cada peça, a gente mergulhou um pouco em como entrar no personagem, como ouvir
o outro, etc. [...] E fazer, ter essa experiência de fazer Shakespeare, foi mergulhar nesse universo a mil. No primeiro
momento, eu estava fazendo “Macunaíma” e Nelson Rodrigues. A gente estava viajando, e aí veio a história de que o
Antunes [Antunes Filho] ia montar Julieta, “Romeu e Julieta”, e ele fez uma super adaptação, não foi exatamente o texto,
como vocês fizeram. E aí já começa a mexer internamente com todo mundo, e o processo do “Romeu e Julieta”, depois
eu posso falar, foi muito rico, e depois o do “Rei Lear” também. Ron Daniels é um diretor muito famoso na Inglaterra, de
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Shakespeare, trabalhou na Royal Shakespeare Company, só que é brasileiro e era muito amigo da minha mãe. Quando a
minha mãe morreu, ele, super fofo, escreveu uma coisa linda. Acabamos nos encontrando, tive um certo apaixonamento
pela cabeça dele, e eu achava, meu Deus, como tem um brasileiro lá, e que conquistou tanta coisa... Então, convidamos
ele pra fazer um workshop e depois pra montar o “Rei Lear”. E o fato de ter feito “Rei Lear” com ele, acho que foi uma
das coisas mais profundas que eu vivi, fora que o pai era meu pai. E aí, dá pra falar um monte daqui a pouco. [...] E a
necessidade de concentração, não é um espetáculo que você toma cafezinho no camarim, você precisa estar muito no
ensemble do que está acontecendo, porque os personagens pequenos vão entrar numa atmosfera que já estourou, é um
vulcão, e aí a gente não sabe qual é a concentração de oxigênio, de silício, sei lá o quê, você tem que entrar um pouco
sabendo, estando ali do lado e ouvindo. E aí, cada espetáculo você fala: “Mas eu não tinha ouvido a dimensão dessa
pequena linha, dessa pequena frase que esse personagem falava”. E a gente falando, a cada dia, a gente fala: “Meu Deus,
mas eu não tinha ouvido que é tudo isso...”. E hoje, eu relembrando, eu fiquei super emocionada, como a Laura, fiquei
muito emocionada mesmo, por lembrar de todas as coisas. Eu peguei o “Rei Lear”, e acho... um texto que eu ouvia ele
todos os dias, e falei: “Meu Deus, é sobre a necessidade do homem, sobre o que é luxo, é incrível”. Não tem um dia que a
gente não aprenda. Realmente, entrar num Shakespeare, precisa de um ato de coragem, porque a gente precisa respirar,
mas é uma das coisas mais transformadoras que existem.
AG – Essa visão de dentro do espetáculo, de vivenciar o espetáculo, é uma experiência única. A gente sempre tem esse
bordão, de falar assim: “Ah, o espetáculo nunca é o mesmo”, seja ele qual for que a gente estiver fazendo, mas isso, em
Shakespeare, é realidade, porque, às vezes, isso que a Lígia falou de personagens pequenos, às vezes aquele personagem
pequeno, a pessoa vem acesa, ela vem com uma energia totalmente diferente, que muda o que você está fazendo. [...]
LC – A gente tem uma timidez de montar Shakespeare, porque, se a gente for pensar, lá fora os caras montam um a
cada 45 dias. Essa peça “As You Like It”, eu acho muito legal, uma puta escolha, vai ser muito bom. Mas, um pouco, os
diretores montam três vezes “Hamlet”, cinco vezes “Sonho de uma Noite de Verão”, essa experiência de revisitar um texto
amadurecido é fundamental. E a gente tem uma certa timidez, ou, sei lá, um complexo de inferioridade...
AG – Isso. Além desse complexo, a gente tem essa... Quando eu ouvi, da Maria Sílvia Betti, que é uma lady... Ela falando,
do jeitinho dela: “Nós precisamos foder Shakespeare” (risos), eu falei: “Gente, saiu da boca dessa mulher?” Eu falei: “Não
está saindo dela...”. A gente começou a rir, e era verdade, porque a gente acabou canonizando ele, colocando ele num
altar, que a gente fala “não vai dar, não vai dar...” E é bem isso que acontece. Lá fora, os caras estão montando um atrás
do outro. Montando, com propriedade, com a sua visão particular e, às vezes, a gente vê como na companhia do Peter
Brook, ele montou Shakespeare, sei lá, há três anos, daí, passou dois anos, ele monta de novo, aí, passou cinco anos, ele
monta de novo, sempre com novas descobertas, e a gente tem esse pudor: “Não, não vou repetir peça...” Uai, cara, tem
que fazer. Tem que descobrir, tem muita coisa nesse universo pra ser descoberta, pra ser levantada, tem que ir à luta.
MLN – Só uma coisa que eu acho: não só a gente tem medo de fazer e fica com esse sentimento de inferioridade pra
fazer Shakespeare, mas também as pessoas que assistem têm uma coisa assim, “mas é Shakespeare...”. Você fala: “Você foi
assistir tal coisa?”, “Ah, uma peça do Shakespeare, demora, é difícil de entender...”. E aí você vê que, quando a montagem
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é boa, ela atinge, e as pessoas não acham difícil de entender. Atinge muito mais forte do que ela imaginava. E ela se
arrebata, porque tem uma coisa, acho que geral, é também das pessoas que... É uma certa preguiça de ver Shakespeare,
enfim... “Pô, mas tem três horas?” “Mas eu não entendo nada quando eu leio...”. Acho que é uma coisa que ainda vai ser
mais corriqueira pra gente.
GM – E tem uma coisa, que eu acho que a Bárbara disse, que, de certa forma, mudou a minha visão disso: ela falou que
as pessoas iam pra ouvir uma peça, elas não iam pra ver uma peça, elas iam pra ouvir. E aí, entrando um pouco nessa
questão da palavra shakespeariana, que a Laura falou, a Lígia, o Aílton também tocou nisso, como entrar em contato
com essa palavra, eu vejo isso nos nossos ensaios... E aí, eu queria que vocês falassem um pouco de como é essa palavra,
por onde ela entra exatamente e, acho que mais importante ainda, como fazer que ela se torne absolutamente verdadeira
e pungente, que já está contido no próprio texto, mas que caminhos são esses que a gente tem que desbravar dentro de
si, pra simplesmente dizer, mas até aí... O simplesmente dizer demora um tempo... Eu queria que vocês falassem um
pouquinho disso.
LC – Então, acho que essa questão da palavra é uma questão muito importante, porque a tradução, pode não parecer,
mas a tradução é tudo. Ela é tudo já no conceito da montagem. É ótimo vários tradutores, a gente lê, a gente conhece,
mas, na hora de montar, a gente tem que se apropriar dessa tradução, porque ela está ligada ao grupo, à equipe, ao elenco
e tal.
AG – Eu tive uma dificuldade muito grande com aquele texto de dentro do Senado, do “Otelo”, em que o Otelo acaba
discursando no Senado, e o pai da Desdêmona está presente, e ele acaba dizendo como foi que ele acabou conhecendo
Desdêmona, enfim... Que ele era um fodido, que ele foi escravo, uma porrada de coisas. E eu tinha muita dificuldade,
dava o texto como um caminhão, passava por cima de várias palavras. E aí, o espetáculo já havia estreado, eu estava
fazendo o texto, e eu me lembro, uma vez, o Antônio Mercado foi assistir, e ele disse: “Você entendeu tudo que você
está dizendo?”, e eu falei: “Entendi.” Ele falou assim: “E por que a pressa?”, eu falei: “Não, não estou com pressa... Estou
falando, porque é um bifão...” “Mas é o seu bifão, e é o bifão do Otelo... Você já percebeu quantos espaços tem entre
uma palavra e outra?” Eu falei: “Não”, ele falou: “Esse espaço é o espaço que você tem pra formular o seu pensamento,
e o pensamento teu não é longo, ele tem que ser mínimo, pra que cada palavra seja preenchida com essa imagem que
você tem, porque você tem várias imagens e você está num caminhão, não é prazeroso pra você e não é prazeroso pra
quem está vendo”. [...] E nunca vai estar pronto. Vai estrear, espero que tenha uma brilhante temporada, vai terminar a
temporada, e você fala: “Caramba, deixei passar isso, vamos fazer de novo, pra ver se a gente resgata esse tipo de coisa”.
MLN – É muito legal ficar ouvindo os depoimentos. Mas uma coisa que eu queria dizer, da [...] mudança da atmosfera,
mesmo a gente só falando sobre ele, já é uma coisa que, sei lá, você vai falando, eu estou lá, no “Romeu e Julieta”, lá
não sei onde, pensando nisso tudo. Eu não lembro direito o que eu ia falar [...] Quando o Aílton falou que muito da
descrição do Otelo está nas palavras do Iago, é essa coisa da escuta com o outro. Óbvio, quando você vai ler, vai estudar
o personagem, você vai ver que a descrição da Julieta está no Romeu, está na ama, está... enfim, está em um monte de
outros lugares, mas, quando você está contracenando, você está de fato... Você deu seu texto, você está ouvindo o que
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o outro está falando mesmo, porque é difícil... [...] Eu acho que é a minha busca maior, é quando você, de fato, está no
lugar. Acho que isso é o mais difícil. A gente sabe o que o personagem vai dizer, e o que vai vir de volta, mas quando
de fato você está naquela situação, e veio do outro, veio do outro personagem, a sua emoção não vem do que você está
dizendo, vem do outro.
LC – [...] Então, esse trabalho, vamos dizer assim, de sintonia grupal, ele é absolutamente importante, porque o aquiagora de um traz o aqui-agora de outro. Porque o universo é muito grande, que ele nos dá, e o calço é enorme pra gente
pular, ele dá mesmo, ou é em uma frase ou é noutra, você tem onde suspender a sua emoção. E só precisa do aqui-agora.
E esse aqui-agora é a escuta. Muitas vezes, a gente, como um ator jovem, se preocupa na hora que vai falar, na hora que
está com o texto, na hora que está a palavra. O mais importante é na hora de receber a palavra, e aí a gente precisa do
outro e de um elenco bem sintônico.
GM – [...] E agora vamos abrir aqui, a gente já falou demais, então manda.
[...]
Plateia – Uma pergunta pros três. Vocês já tocaram nessa questão, mas eu queria que fosse um pouco mais. A questão
da concentração, pra dar conta da extensão da peça, com essa variação tão grande de estados, que esses personagens
passam ao longo dessa trajetória tão profunda. Como é que se dá essa concentração individual e coletiva?
AG – Eu tive dois momentos, no “Otelo”, que eu percebi que a concentração era fundamental. Primeiro, a gente estava
começando, estava todo mundo concentrado, três horas antes no teatro, sabe? Todo mundo procurando seu universo,
ali no cantinho, todo mundo achando que estava concentrado, e esse dia foi um dia brilhante. “Ah, Chipre foi destruída,
então me mandaram aqui pra avisar que está todo mundo fodido lá, e não sei o quê... Estamos perdendo Chipre,
senhor.” Ele vai contar no Senado, e era um momento muito forte pra nós, e o ator, amigo nosso, ele resolveu improvisar
na hora. Então ele veio, contou tudo, estava contando, todo mundo atento àquele texto, era a hora que eu tinha que
entrar no Senado, logo em seguida da morte dele, aí a hora que... O Atílio fez uma roupa fantástica, que era pura pele,
como se tivessem cortado o pau dele fora, e na hora que ele está morrendo, ele vai e solta um “Mamãe!”. Fodeu! A gente
falou: “Ele falou o quê? Mamãe?” E aí começa aquele bochicho na coxia: “Ele falou mamãe?” Tem uma atriz, nossa
amicíssima, irmã, ela escuta só de um ouvido, mas aquilo ela ouviu! Ela falou: “Ele falou mamãe?” E eu tinha que entrar
logo em seguida, e eu falei: “Meu Deus, fodeu minha concentração”. E logo que eu entro, eu abraço o senador, que era o
Dagoberto Feliz. Dei o abraço, e ele fala: “Seja bem vindo, Otelo”. Aí, na hora que eu abracei, eu falei: “Obrigado, mamãe”.
Aquela merda ficou permeando os dois atos da peça. E mesmo com esse humor, a gente focava esse humor e direcionava
esse humor pro texto que a gente estava fazendo, e sempre que o dito cujo que falou “mamãe” entrava em cena, a gente
olhava com ódio pra ele, tentando concentrar, e fazia. E fazia a peça. Aquele dia foi muito prazeroso fazer, também. Mas
foi um dia diferente, a gente falou: “Que porra! Onde a gente foi buscar essa concentração pra levar essa merda até o
fim?”. E na coxia, toda hora um passava pelo outro e “oi, mamãe”. E foi fantástico. [...]
MLN – Particularmente, pra mim foi diferente. [...] A questão da concentração é diferente, não dá mesmo pra ter
uma coisa de camarim festivo. A gente sempre tinha um aquecimento muito físico, porque a peça começava com a
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briga das famílias, e todo mundo fazia parte, o Romeu, a Julieta, todo mundo fazia parte da briga. Era uma luta física,
o que era bom, porque já deixava a gente ligado pra começar o espetáculo. A minha primeira frase na peça era: “Me
chamou, mamãe?”, acho que era isso. Uma frase fácil, tranquila, mas sempre que eu ia passar, no começo dos ensaios,
eu falava: “Caramba, me chamou mamãe...” Não é nada. Mas é. Depois dali vem muita coisa. Então tem que ter, sim,
uma concentração, que eu acho que ela já é colocada por essa atmosfera diferenciada que a Lígia falou. Que já existe,
quando você está fazendo Shakespeare. Então, você não foge muito, por mais que tenham coisas diferentes, ou coisas
que te passam... Pra mim, se eu me abrisse muito a essas interferências, ia me prejudicar, então, tinha que ser uma coisa
bem focada mesmo. [...]
LC – Eu acho que a concentração tem várias camadas. A concentração que a gente tem que ter, porque ninguém quer
sofrer, a gente tem uma autopreservação natural, que ninguém quer entrar em cena e chorar, mexer com os bichos, a
gente tem essa coisa, então é um exercício de “Meu Deus, vamos entrar, que é difícil”. Eu, muitas vezes, saía do “Rei Lear”
e parecia que meu útero tinha sido queimado, cauterizado, porque é uma coisa, assim... uma energia muito forte. A gente
tem que... Primeiro é isso, você entrar no universo. Depois, entrar no conceito do espetáculo. Tem uma coisa que as
pessoas normalmente tiram, que é o prólogo, a coisa do príncipe, por exemplo, é super importante, eu acho, porque o
ator, já ao ouvir aquilo, já é o super objetivo da peça. É o que a peça quer dizer no fundão. Então, tem essa concentração.
Depois, tem a concentração no próprio personagem, nos amigos, nos colegas, aquilo que a gente tem que fazer e o que
a gente não pode fazer. Então, eu acho que é um exercício, o tempo inteiro, muito grande, e é o nosso maior desafio. [...]
Plateia – Eu queria saber de vocês, porque eu, por estar em formação agora, me deparei um pouco com isso de “Ah, o
Shakespeare é tão maravilhoso...” [...] Eu queria saber de vocês, então, assim, eu tenho um pouco isso agora, que quando
eu olho pra alguns textos, eu penso: “Nossa, isso é tão maior que eu, tão maior do que qualquer coisa que eu possa fazer”,
e eu não sei se vocês tiveram isso, e como vocês lidaram com ter que fazer ou querer muito fazer, e pensar que é
muito maior...
LC – Que pergunta boa.
MLN – Sim, já. Principalmente dentro do assunto de hoje, Shakespeare, sim, eu acho. Eu sou muito intuitiva, falando
da minha experiência, eu trabalho muito com a minha intuição e com o que o meu corpo vai pedindo pra aquilo.
Eu também, agora, fazendo “me chamou, mamãe?”, eu tinha essa sensação sua... Não. E ficar meia hora falando “me
chamou, mamãe?”. Tem que fazer mil vezes, não adianta. Ainda bem que a Julieta começa assim, porque o Romeu,
coitado, começa muito pior do que a Julieta. Não sei, mas eu falaria, seguir o que, de fato, você está sentindo e repetir,
repetir, e essa sensação de que aquilo é muito maior do que você e que você não vai atingir... O Marcelo [Lazzaratto]
falou um dia pra mim... Eu falei: “Marcelo, eu estou com muito medo”, ele falou: “Que bom”. Porque, se a gente tem
muita segurança do que a gente vai fazer... em Shakespeare, não tem como você ter muita segurança daquilo. Então, o
seu medo vai fazer com que você estude muito, que você vá por cada linhazinha do texto pra aquilo atingir seu coração.
Então, é fazendo, não tem jeito. Tem que fazer mil vezes. Eu não sei muito o que te responder...
LC – Sabe, eu acho que é tão importante o que você falou, porque é assim que a gente encara o Shakespeare, por isso
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que a gente monta pouco. E parece que é sempre ali, não muda. É a gente, ser humano. Agora, o tempo que a gente perde
com isso é enorme, e não é só Shakespeare, “ah, mas esse papel, ah, mas será que eu posso fazer?”. Mesma coisa, quando
a gente olha foto de antigamente: “Mas eu era tão bonitinha e me achava tão feia”. Quer dizer, a maturidade faz você
falar: “Caramba, quanto tempo eu perdi”. Se eu posso te dar uma dica, ainda bem que você reparou isso agora, esquece
já, porque eu acho que uma das quatro coisas que o ator precisa, pra fazer Shakespeare, é isso, uma concentração muito
grande, uma fé, um mergulho, uma seriedade e ao mesmo tempo um atrevimento. Esse atrevimento tem que ter. Não é
arrogância, mas é um atrevimento. Faça. Isso aí do mamãe pra cá ou pra lá, você vai tentando, e todos os dias você vai
tentar um mamãe mais pra lá ou mais pra cá.
AG – [...] É o que a Lígia falou, tem que ter fé, concentração, uma porrada de coisa, e não reverenciar tanto. Qualquer
coisa, acho que qualquer trabalho, quanto mais porquês você tem relacionado com aquilo, eu acho que ajuda. O porquê
dizer mamãe, o porquê tenho que não sei o quê, por que tenho que colocar o copo ali? Não tenha problema de ser chato,
o problema é do diretor em responder às perguntas. Eu tenho que virar pra ele e falar: “por que eu tenho que pegar o
copo? Por que eu tenho que pegar a espada?” Ele tem que te dar esses porquês, porque isso é o material que você está
trabalhando. Ele tem que responder os porquês, porque a visão macro é dele. O porquê você está perguntando é do seu
personagem, da sua função, da função dele, dentro desse contexto que ele está vivendo. Se ele quer o melhor de você
dentro desse relógio suíço, você tem que entender mesmo o porquê. Essa repetición, o Mercado falava isso pra gente,
muito: “Meu, é repetir. Repetir até que aquilo se torne orgânico”. Não tem outro caminho, não. É difícil falar pra ter
coragem, no momento em que a gente é mais covarde. A gente é muito covarde, a gente pega o texto e fala: “Não vou
fazer”. Mas a gente está ali fazendo, quando você vai ver, você já está na cereja do bolo.
Plateia – Lá no começo, você falou uma coisa muito boa, que é encontrar o que faz você dizer aquela palavra. Encontrar
as motivações para dizer aquilo, o que impulsiona o cara a formular aquele fraseado. E a Laura falou que em Shakespeare
o pensamento está dito, está expresso, mas mesmo assim o ator tem que se apoiar em algum lugar, encontrar algum
manancial, para que aquilo seja expressado de maneira coerente, convincente, verossímil, de acordo com a circunstância.
Essa busca das motivações, claro, se dá através de estudo, não há dúvida, perguntando, perguntando, lendo, lendo... Mas
eu acho que alguma válvula de intuição deve entrar em algum momento aí, e algumas coisas devem ajudar você a de
fato saber de onde vem essa motivação. [...] Eu gostaria que vocês relacionassem tudo isso que eu estou falando com o
próprio ofício. Se isso é uma conquista do dia a dia do ator, em qualquer processo que ele faça, é um exercício fundo, seja
de maneira jocosa, seja de maneira séria, meio que tanto faz, cada um tem seus procedimentos, de estar sempre atento à
relação da vida com o fazer artístico. A própria experiência com o fazer artístico, a própria experiência relacionada com
a circunstância daquele momento. Queria que vocês divagassem um pouco sobre isso.
MLN – Eu acho que não tem como fugir. Eu não consigo separar totalmente nenhum personagem, nenhum trabalho,
porque vai partir de mim, do meu ponto de vista em relação àquilo, com aquela situação, aquele sentimento... Pra mim,
não tem muita separação. Não que não tenha separação da vida com a arte, não é isso que eu estou falando. Separação
do trabalho, do meu trabalho pra aquele personagem, que é um pouco o que você estava dizendo da intuição. É me abrir,
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me limpar de pensamentos externos, pra deixar a informação entrar, a informação do personagem do momento entrar, e
aquilo, diretamente, vai estar ligado com a minha vida pessoal. Ou com o que eu já vivi, ou com o que eu estou vivendo,
e com o que é meu, meu como personalidade, como escolha e valores. Não sei, pra mim está bem junto. E quando você
está fazendo uma peça que, naquele momento, diz muito respeito a sua vida, aí é mais forte ainda, porque daí a coisa
acontece mais ainda.
AG – Eu sempre procuro essa ponte, eu acho que ela é essencial, é vital mesmo. Por mais que eu compreenda que aquele
espaço é ficcional, que aquilo não existe, acho que só a sua experiência de vida, mesmo que seja uma experiência que
pro outro não tenha importância, mas que pra você tem importância. Se você conseguir estabelecer uma ponte entre a
sua experiência de vida, entre o que você acredita, e criar essa relação com o que está inserido dentro do personagem,
eu acho que ela acontece. E acho que ela flui, de uma maneira muito simples. Eu também não consigo separar, não. E
nem gosto de separar. Isso independe da personagem, independe de fazer, sei lá... Na verdade, é o seguinte, eu busco isso
em qualquer tipo de trabalho, não era só no “Otelo”. [...] Quando você tem a palavra, você tem o apoio da palavra, mas
existe um espaço, esse negócio me deixou muito fascinado, que é onde você está ouvindo o outro. E você tem que estar
presente. [...] A plateia quer ver mesmo o que você tem por dentro. Sei lá.
LC – Eu acho que essa é uma questão bem funda. [...] Agora, eu acho que, em dois planos. Pro ator, uma das coisas
mais importantes é ele trazer do pensamento pra palavra. E o pensamento precisa vir um pouco antes, e a hora-chave é
o vácuo que a gente cria pra vir o pensamento, pra vir a palavra, e esse vácuo vem do outro, vem da gente mesmo, vem
de uma confiança muito grande na relação, uma confiança muito grande na direção, no personagem, no tanto que a
dramaturgia está apropriada da gente mesmo...
[...]
GM – Bom, em nome da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, eu gostaria de agradecer imensamente ao Aílton, Maria
Laura e Lígia. Muito obrigado.
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SHAKESPEARE É
INEVITÁVEL
Ronaldo Marin Marinsky

Hoje, vamos ao teatro para assistir a uma peça. Especialistas afirmam que, na Inglaterra, durante os períodos
elisabetano e jacobino, as pessoas que acorriam ao Globe Theatre – o mais famoso teatro de Shakespeare – lá iam para
ouvir uma peça. A sonoridade e o significado das palavras eram particularmente atraentes para aquelas pessoas, que
viviam um momento de transição e de questionamento de seus valores, enquanto a própria língua inglesa encontravase em um período de construção e afirmação. Antes disso, as únicas vozes que sobressaíam nos eventos voltados para
a coletividade eram aquelas produzidas por anjos e demônios, num latim distante, que ecoavam do monturo medieval
e que agregavam ignorância, misticismo religioso e exploração da miséria humana. O período renascentista, porém,
chegaria com a promessa de novos sons e novas vozes, ressonantes de liberdade.
Na Europa Ocidental, as ações que determinavam o nascimento de uma nova era já haviam delineado seus
profundos sulcos na terra batida e assolada pelo longo período de obscurantismo medieval, quando a Inglaterra da Rainha
Elisabeth I começou a perceber os clarões das luzes resplandecentes da aurora da modernidade. Depois de um longo
período de disputas intestinas, a ascensão da dinastia Tudor ao poder garantiu à Inglaterra uma relativa estabilidade,
permitindo o surgimento de atividades que contribuiriam para a sedimentação de seu desenvolvimento. Entre essas
atividades estavam, principalmente, suas relações comerciais e também a valorização de atividades intelectuais, entre as
quais merece destaque aquela que gozava da preferência da grande Rainha Virgem, o teatro.
Parcialmente desvencilhado das moralidades medievais, um novo teatro começava a surgir naquele momento.
Repositório da expressão de toda a complexidade humana e sua consequente história, o teatro que os elisabetanos agora
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testemunham transforma-se em importante referencial para a descoberta e construção de suas próprias identidades. E o
grande nome deste novo teatro, precursor da busca inexorável da humanidade pelo conhecimento de si mesma, é, sem
nenhuma dúvida, William Shakespeare.
Antes de Shakespeare – afirma o crítico literário Harold Bloom –, os personagens literários são relativamente
imutáveis, planos, sem muita profundidade. Com Shakespeare, pela primeira vez temos os personagens se desenvolvendo
em transformações interiores, pela própria capacidade (ou falta dela), e não pela dependência de vontades divinas e
destinos inevitáveis. Bloom observa, ainda, que tais transformações ocorrem porque, involuntariamente, os personagens
escutam a própria voz, falando consigo mesmos ou com terceiros, e, ouvindo a si mesmos, acabam por trilhar o nobre
caminho da individuação – e arremata dizendo que: nenhum outro autor, antes ou depois de Shakespeare, realizou tão
bem o verdadeiro milagre de criar vozes, a um só tempo, tão distintas e tão internamente coerentes, para seus personagens
principais, que somam mais de cem, e para centenas de personagens secundários, extremamente individualizados. [1]
Voltando aos súditos da Rainha que iam ao Globe para ouvir suas peças, nos perguntamos: que vozes eles
esperavam ouvir naquele palco? Seriam suas próprias vozes reverberando naquele tablado, com ressonância suficiente
para provocar o despertar da consciência de toda uma era? Se sim, nesse sentido, a abrangência e importância da obra de
William Shakespeare não têm precedentes. Nunca antes o ser humano havia ocupado o espaço cênico em tal plenitude.
Pela primeira vez apresenta-se, no espaço de transcendências que é o palco, a realidade mais profunda da condição
humana, com suas misérias e alegrias, comédias e tragédias reconhecíveis na representação de sua essência universal.
Shakespeare inaugura o grande teatro da mente, como Freud observaria mais tarde. Nem mesmo o grande teatro grego,
com seus personagens subordinados a indefectíveis destinos, seria capaz de produzir vozes tão profundamente humanas
e comprometidas com a imponderabilidade e incertezas que permeiam a matéria de sonhos da qual somos feitos.
Pela primeira vez, a humanidade tem diante de si um espelho inequivocamente polido pela abrasividade do
real, e nele é capaz de divisar, livre de distorções, a correta proporção das energias que movem e comovem o ser. Pela
primeira vez, a vida é apresentada como ela é, com a tragédia e a comédia delineando concomitantemente o tempo da
existência. Assim, nas peças de Shakespeare, a tragédia e a comédia coexistem, como também em nossa vida diária; não
é incomum vermos em um velório pessoas chorando sobre o caixão, e na sala ao lado alguém contando piadas. Essa
realidade profunda da vida permeia suas peças e seus personagens. Como observa a atriz e diretora teatral Verônica
Fabrini, do Instituto de Artes da Unicamp, em sua dissertação de mestrado, os padrões dos personagens de Shakespeare
persistem, por isso ele tem sido compreendido por séculos. [2]
Por sua característica essencial, a voz arquetípica que naquele palco-mundo ecoou, continua a ressoar em nós
até os dias de hoje, corroborando o que Ben Jonson, colega de Shakespeare, escreveu em 1623, na elegia do Primeiro
Fólio: ele não foi para uma época, mas para todas as épocas. Nenhum autor do mundo se iguala a Shakespeare neste
quesito. Em 1864, exatamente trezentos anos após o nascimento de Shakespeare, Victor Hugo, exilado na ilha de Jersey,
iria compará-lo ao mar em profundidade e extensão, enquanto seu filho, François-Victor Hugo, preparava a primeira
tradução para o francês das “Obras Completas de Shakespeare”, e ele escrevia a biografia [3] na qual podemos ler: “quanto
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ao real, insistimos nisso, Shakespeare o extravasa; por toda parte, carne viva!” Alguns anos antes, Göethe afirmaria aos
precursores do romantismo: “a primeira palavra que li de Shakespeare, tornou-me dele cativo para toda a vida”. E ainda
nosso grande Machado de Assis, que faria o Bentinho de sua Capitu reconhecer-se em Otelo de Shakespeare, viria
propagar sua grandeza nas seguintes palavras: “O império britânico passará, a república norte-americana passará, mas
Shakespeare permanecerá. Quando não se falar mais inglês, falaremos Shakespeare”.
Dessa forma, Shakespeare continua a falar a todos nós. Na verdade, nenhum outro poeta jamais encontrou mais
formas linguísticas com que reproduzir as reações humanas do que Shakespeare, e nem outro, observa Bloom, tornou-se
tão popular e tão universal, a ponto de substituir a Bíblia no consciente popular. Suas palavras continuam a ser ouvidas
e, mais do que isso, com seus personagens, elas desceram do palco e passaram a pautar as conversas nos espaços reais
das nossas vidas. Nós, os atores, mais do que ninguém, somos as testemunhas vivas disso. Em uma entrevista publicada
no New York Times, o ator Jude Law, na época enfrentando o desafio de viver Hamlet nos palcos, observou: “nossa
linguagem é toda influenciada por frases desta peça, e nós as usamos porque não conseguimos, em quatrocentos anos,
encontrar uma maneira melhor de dizer as coisas”. [4]
Assim, nos tempos modernos, em uma sociedade dominada pela imagem, mesmo que você não vá ao teatro para
ouvir Shakespeare, saiba que ele é inevitável. Por todos os lados, pululam palavras e expressões criadas por Shakespeare,
ou que já existiam, mas alcançaram a popularidade através das falas de seus personagens, sobrevivendo em todas as
línguas através de traduções literais ou mesmo aproximadas, como, por exemplo, nem tudo que reluz é ouro, retirada
de “O Mercador de Veneza”, meu reino por um cavalo e passar o carro na frente dos bois, ambas de Ricardo III, ou ainda
o ciúme é um monstro de olhos verdes e o que não tem remédio, remediado está, de Otelo, e assim por diante. E você
continuará falando Shakespeare, ao dizer: isso parece grego para mim, pois não faz sentido, e nem lá nem cá, se vai num pé
e volta no outro, ou você pode sumir no ar, em um piscar de olhos, se parecer mais pra lá do que pra cá, você vai franzir a
sobrancelha e insistir num jogo limpo, mesmo sem pregar o olho durante a noite, dizendo tudo sem fazer cerimônias, pois
acaba rindo de si mesmo por cometer um pequeno deslize, sabendo que dias melhores virão lá no paraíso dos tolos, onde
se diz bons dias aqueles, e pra lá voltaria de mala e cuia, se não soubesse que o jogo acabou, pois cedo ou tarde a verdade
vem à tona, e você cai de cara no chão e fica rangendo os dentes, se o diabo cobra seu quinhão daquele vilão desalmado,
que é o próprio diabo encarnado, que te deixa morrendo de medo, piscando como um idiota e calado como um túmulo,
mesmo sabendo que o diabo não é tão feio como pintam, e por isso grita ai, meu Deus! pedindo pelo amor de Deus para
continuar, sem perder o rumo, nesse admirável mundo novo. [5]
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UM PERCURSO DE LUTAS:
ABDIAS DO NASCIMENTO
(1914-2011)
Maria Sílvia Betti
(FFLCH-USP)
Em 1946, pela primeira vez na história do teatro no Brasil, um ator negro subiu ao palco como protagonista de
um espetáculo. O ator era Abdias do Nascimento, e o espetáculo compunha-se de uma coletânea de trechos extraídos
de “Otelo”, de William Shakespeare. Dois anos antes, no Rio de Janeiro, Abdias havia fundado o Teatro Experimental
do Negro, o TEN, com o apoio de vários outros artistas e intelectuais. Tratava-se da primeira companhia teatral negra,
direcionada à produção de espetáculos com atores negros e voltada à constituição de um repertório destinado a
representar a situação social, histórica e cultural do negro.
Em viagem que fizera ao Peru, em 1941, Abdias havia tido a experiência de assistir a uma encenação de “O
Imperador Jones” (“The Emperor Jones”), do dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill. O papel do personagem
principal, o negro Brutus Jones, havia sido interpretado pelo ator branco Hugo D’Evieri, devidamente maquiado para
essa finalidade. A utilização de atores brancos em papéis negros era prática amplamente difundida e tacitamente aceita,
na época, como “natural”, mas causou a Abdias forte estranhamento, e acabou tendo um desdobramento importante:
sendo, já a essa altura, um militante ativo da Frente Negra Brasileira, e dispondo de significativo contato com a
linguagem teatral, Abdias viria a travar, na sequência, uma batalha cuja etapa inicial culminaria com a criação do Teatro
Experimental do Negro, em 13 de dezembro de 1944.
Desde o início, o TEN caracterizou-se por uma proposta não apenas experimental, como seu próprio nome
indicava, mas também, e talvez fosse possível dizermos - principalmente - formativa: seu objetivo não era apenas o
de realizar espetáculos, mas o de alfabetizar adultos, de sensibilizá-los para a linguagem cênica, de discutir as diferentes
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formas de racismo observadas na sociedade brasileira e de estudar os direitos dos trabalhadores, com especial foco de
atenção para a situação dos trabalhadores negros. Não casualmente, o primeiro local ocupado para as atividades veio
a ser o da UNE, a União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro. Lá Abdias iniciou seu périplo de militância e de
criação, dois aspectos que se mostrariam indissociados em todo o seu percurso.
Por uma profunda e injustificável ironia, a relevância e a coerência que caracterizaram seu trabalho, desenvolvido
ininterruptamente por mais de seis décadas a partir desse momento, não conseguiram torná-lo item integrante dos
processos de estudo, pesquisa e reflexão sobre as práticas teatrais no Brasil. No campo editorial, não é diferente a situação
de seus escritos e peças, praticamente ausentes dos catálogos. Deve-se acrescentar a esse quadro o fato de serem poucos
os acervos de bibliotecas públicas em que suas obras chegam, ainda que de forma incompleta, a ser encontradas. Esse
conjunto de circunstâncias tem privado várias gerações de estudantes, de atores e de cidadãos em geral, da possibilidade
de refletir sobre uma série de desafios que o trabalho de Abdias enfrentou pioneiramente no Brasil, e que, dentro das
diferentes etapas históricas que atravessou, apresentaram importantes pontos em comum com questões atuais do debate
sobre o teatro no país.
Um desses desafios foi o de Abdias, no TEN, ter tido de, simultaneamente, fomentar uma consciência crítica
por parte de seus atores e público, e procurar constituir uma dramaturgia própria, para a qual os parâmetros de trabalho
vigentes forneciam pouca ou nenhuma contribuição efetiva. Preocupações e objetivos semelhantes têm integrado
recorrentemente a agenda de trabalho de grupos teatrais brasileiros, desde o Teatro de Arena de São Paulo, no final
dos anos 1950, até o momento atual. Como viria a acontecer em tantos desses grupos, seja em décadas passadas, seja
no contexto atual, a construção de uma consciência crítica e de um trabalho de dramaturgia relacionada precisaram
desenvolver-se em estreita e constante correlação. Como ocorreu com tantos desses coletivos teatrais, a militância artística
pela construção de um pensamento crítico veio a esbarrar, no TEN, com a necessidade de viabilizar materialmente o
processo artístico realizado, e de fazê-lo sem que a destinação do trabalho ficasse limitada a uma plateia pagante, da
qual, sem dúvida, o público negro e proletário estaria excluído.
O Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, defrontou-se com questões como essa desde um
período historicamente anterior ao da renovação dramatúrgica do final dos anos 50 e a todo o debate levantado no
Teatro de Arena de São Paulo, antecipando discussões que se colocariam dentro do próprio Teatro de Arena, no período
que precedeu a criação do CPC da UNE (Centro Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes), em 1961.
Inúmeras das perspectivas de trabalho de Abdias, a partir dos anos 60, viriam a apresentar afinidades também
com o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. O ativismo e a perspectiva artística de um e de outro desenvolveram-se
simultaneamente em vários campos, dentro e fora do teatro, e convergiram significativamente entre si em um aspecto
fundamental: tanto no trabalho de Abdias, como no de Boal, a discussão crítica da opressão socioeconômica e o debate
sobre a importância de uma estética militante e crítica foram os principais pontos de partida para as atividades.
Ao passar a tratar a história do negro no país como uma história de luta contra a opressão, no final dos anos 60,
Abdias estaria abrindo uma nova etapa em seu trabalho, com presença marcante dos conceitos de revolta e de resistência
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assimilados com base em “O Homem Revoltado”, de Albert Camus, que lera em 1967. Tratava-se de um novo ângulo em
relação a sua perspectiva anterior, que, apoiada em Roger Bastide, considerava as religiões afro-brasileiras como formas
de resistência cultural.
O pensamento criador e político de Abdias do Nascimento não se desenvolveu linearmente ou sem rupturas.
Durante os anos de exílio (1968-1981), sob a ditadura militar, ele viria a formular a perspectiva conceitual do quilombo,
como matriz e síntese da experiência africana no Brasil. Tendo vivido e trabalhado nos Estados Unidos durante
todo esse período, Abdias reorganizou as matrizes conceituais pelas quais se pautava, e assimilou as perspectivas do
afrocentrismo postulado por Molefi K. Asante, um de seus amigos mais próximos, de modo a configurar o quilombismo,
conceito a que daria centralidade em seu pensamento e trabalho, a partir desse momento. O quilombismo de Abdias tem
raízes inegáveis na internacionalização da luta negra e na conjuntura política internacional dos anos 80, apoiando-se,
ao mesmo tempo, na denúncia da chamada democracia racial brasileira como discurso supremacista branco. A ideia
de que o Brasil era o segundo maior país negro do mundo, depois da Nigéria, teve grande peso em suas formulações,
e todas as suas plataformas de trabalho, a partir de então, passaram a nortear a ideia de uma luta política e cultural do
negro no país, pela noção de um enfrentamento de caráter racial e transnacional.
Essa perspectiva, que é pan-africanista e afrocentrista, não teve aprovação unânime dos próprios movimentos
negros contemporâneos no país, e abriu questões cuja discussão está longe de ter-se encerrado, até o presente momento.
Mas o trabalho artístico e político desenvolvido por Abdias do Nascimento é fundamentalmente importante para uma
discussão dos caminhos e dos desdobramentos trazidos por seu percurso, iniciado no Teatro Experimental do Negro.
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RESPIRAÇÃO E O
CAMPO DE VISÃO
Rodrigo Spina

Coma, trague, coma, mastigue, pulmoneie de um só trago. Vá, mastigue, triture,
canibal! Ai, ai!... Boa parte do texto deve jorrar num sopro só, sem retomada de
fôlego, usando-o até o fim. Gastando tudo. Nada de guardar umas reservinhas, nada
de ter medo de perder o fôlego. Parece que é assim que se consegue achar o ritmo, as
diversas respirações, atirando-se em queda livre. [1]
Valère Novarina

A Cia. Elevador de Teatro Panorâmico tem, como alicerce de sua pesquisa e produção artística, o Campo de
Visão, jogo improvisacional desenvolvido por seu diretor artístico, Marcelo Lazzaratto.
Ao longo de toda a trajetória do grupo, hoje com mais de dez anos de intensa atividade, o Campo de Visão foi
território de pesquisa para o imaginário dos atores, fomentou e colocou em xeque as escolhas do grupo para a criação de
seus espetáculos, tornou-se constituinte da cena enquanto estética teatral, foi o foco do estudo de mestrado e doutorado
de Marcelo, que em março desse ano publicou um livro sobre o assunto, e agora o Campo de Visão torna-se lugar de
pesquisa e descoberta de novas vocalidades dos atores, começando por sua respiração.
O controle respiratório é, comprovadamente, o que mais auxilia o ator em sua emissão vocal, e até mesmo em
sua dilatação poética para a cena. Considerando o pensamento de Grotowski sobre a respiração:
“Tudo está intimamente ligado com a respiração. Se o ator só respirar com o peito ou abdome, não poderá armazenar
muito ar, e assim será forçado a economizá-lo, fechando a laringe e distorcendo, com isso, a voz, e eventualmente provocando
desordens vocais. Todavia, através de uma respiração total (torácica superior e abdominal), ele poderá acumular uma
quantidade mais do que necessária de ar. [...] A respiração total é a mais eficaz para o ator. No entanto, não devemos ser
dogmáticos sobre isto. A respiração de cada ator varia de acordo com sua constituição fisiológica; o fato de ele adotar ou não
a respiração total deve depender disto.” [2]
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Aqui Grotowski apoia seu discurso na liberdade respiratória a partir da própria fisiologia do ator, obviamente
desprovido de qualquer patologia anatômica, mas potencializado em sua singularidade, qualidade essa que dialoga
diretamente com os conceitos advindos do Campo de Visão, principalmente no que concerne à “alteridade respiratória”,
termo que crio para especificar os momentos em que, durante o Campo de Visão, o ator tem, como baliza de criação
e investigação, que acoplar seu pulso respiratório a um estímulo extrínseco a si, podendo ser um ritmo musical, ou
mesmo a pulsação respiratória de outro ator na dinâmica.
No jogo cênico, em que “receber” é tão ou mais importante que “agir”, a respiração, ou melhor, a “alteridade
respiratória” surge como ferramenta primeira, para que a relação com o outro se dê de maneira orgânica, puramente
física, racionalmente controlada e, ao mesmo tempo, íntima e subjetiva, totalmente vinculada e dependente da relação
com o outro, da percepção dilatada do corpo, voz e pensamento desse ator com quem se joga, e, principalmente, da troca
gasosa entre esses atuantes.
E no Campo de Visão, em que a questão da alteridade se estabelece desde o início, o foco em “seguir a respiração”
do líder, e não somente seu gesto, coloca os participantes do jogo em conexão íntima entre si, pois, além de perceber
a qualidade gestual configurada externamente, o ator que segue o outro acaba entendendo de onde vem aquele gesto,
onde o gesto se configura primeiramente, por seu impulso respiratório, e uma vez aproximando-se da essência motriz
do gesto, o ator consegue, sem esforço demasiado, apropriar-se do material alheio e combiná-lo com o material interno
em processo.
Uma vez que o ator recebe o estímulo dado pelo condutor: “perceba como está sua respiração”, ela já adquire
qualidades dilatadas, pois abandona seu pulso cotidiano e desapercebido e passa a ser um estímulo criativo para o
ator, além de gerar estados psicofísicos quase imediatos. A respiração, alterada por uma baliza definida pelo próprio
ator ou o condutor, durante o Campo de Visão, promove diferentes fluxos de oxigênio ao cérebro, irrigando de outra
maneira o imaginário do ator. Ele pode ficar tonto, ter a sensação de um quase desmaio, a boca seca, a adrenalina estreita
seus vasos, fazendo o sangue circular mais rápido, o metabolismo se acelera, a racionalidade mais controladora se
esvanece, enfim, existem consequências físicas em seu corpo, quando vincula sua qualidade respiratória a um estímulo
extrínseco. Durante o Campo de Visão, o ator, que conecta seu pulso respiratório ao do coletivo, acaba por se tonificar
corporalmente, pois o tônus e a atenção racional sensível desse controle coloca o intérprete sempre em ação, mesmo que
sem gesto (no caso de sair de um campo de visão, ou no momento em que o líder escolhe abandonar um dos atores que
o segue).
Respiração é movimento e repetição. E, analogamente a um ator que busca um sentido a uma gestualidade
específica, repetindo o movimento inúmeras vezes, para que seu imaginário justifique sua ação, o pensamento sobre a
respiração conduz o ator a um estado de potência criativa e permeabilidade, pois, mesmo quando o pulso respiratório
não se altera, os gases que entram e saem conduzem novos materiais subjetivos, uma repetição inesgotável, atualizada
e presentificada. O ator acaba se colocando num território imaginário no mesmo instante. O ator passa a compreender
melhor sua ação. Como diz Cicely Berry (em nossa tradução):
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“Se sua respiração for limitada à parte superior de seu corpo, sua voz refletirá somente parte de você. Você pode,
é fato, se virar com uma respiração curta, fabricando a energia vocal na garganta, mas o resultado será o que chamo de
som ‘cerebral’ – não revelará nada além do que estiver em sua mente e não terá ressonâncias físicas ou emocionais. Como
disse antes, a ressonância física revela novos espaços de compreensão, de sensação, de ressonância emocional e às vezes
simplesmente o fato de se produzir esse som aumenta sua compreensão.” [3]
Os indivíduos que integram a coletividade do Campo de Visão, com o foco na respiração, entendem a expressão
do gesto como consequência de uma expiração: o pulso respiratório que organiza os corpos no espaço. Tanto quem
segue como os líderes ativam uma sensibilidade muito fina, pois os movimentos respiratórios podem ser bem sutis –
tanto em seus aspectos visuais, como nos sonoros. Para poder perceber a respiração do outro, o ator potencializa seus
sentidos inequivocamente, acoplando sensibilidades sonoras à visão, e visuais à audição, em busca da compreensão
plena de uma cadência respiratória além de si.
Os gases, por entrarem e saírem de dentro do ator, podem ser fonte de um imaginário contagiante no Campo de
Visão. O ator pode ativar-se imaginariamente com essas perguntas: o que eu inspiro? Que gases entram em mim? Quais
suas cores? E o que expiro? O que passa por minhas células e chega ao espaço cênico? O que vai além de mim?
Além das qualidades poéticas e subjetivas que a respiração pode gerar no grupo, o Campo de Visão mais uma
vez amplia repertórios até mesmo de reconhecimentos fisiológicos sobre a qualidade respiratória dos atores. Esses,
quando seguem outras cadências e ritmos de trocas gasosas, percebem que seu organismo consegue acoplar outros
ritmos a si, outros ritmos vitais, outras formas de ingerir ar.
Um procedimento técnico possível de investigação no Campo de Visão é acoplar a respiração de cada ator a
um estímulo extrínseco, como à música, por exemplo. Uma música orquestrada com diversos instrumentos e ritmos
distintos entre si pode ser uma potente fonte de ligação para o coletivo, pois os indivíduos escolhem a própria maneira
de acoplar sua qualidade respiratória ao que estão ouvindo, porém estão interconectados a algo comum a todos: uma
fonte comum de pulsações e imaginários.
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Outra forma de conexão para o coletivo é dividir em subgrupos e cada um ter uma baliza de controle respiratório,
por exemplo, um instrumento específico que ouço na música. Mais uma vez, cada um relaciona-se com o instrumento
de uma maneira, entendendo corporalmente os ritmos de uma forma, e reagindo com pensamento sensível de formas
singulares, porém todos se relacionam a um mesmo estímulo, vindo da audição, nesse caso, um embrião de um Campo
de Audição, ou seja, um som em comum é o estímulo primeiro da construção poética, em analogia ao próprio Campo
de Visão, em que um gesto que vejo é misturado aos meus materiais internos, derivando em minha ação.
Toda técnica vocal sobre a voz cantada tem na respiração seu maior treino, pois a voz é produzida pela coluna de
ar sustentada internamente. Os órgãos e as musculaturas se enrijecem para que o ar ganhe pressão suficiente, e a vibração
das pregas vocais, assim, consiga reverberação no próprio corpo do cantor, fazendo que esse, por exemplo, consiga
cantar acompanhado por uma orquestra sinfônica e ser ouvido. No Campo de Visão, a respiração adquire contornos
poéticos, pois o ator, em sua ação, vincula sua qualidade respiratória a seu imaginário construído. E o inverso também
pode ocorrer, um procedimento criativo, como quando o ator se coloca na baliza de pesquisar uma gestualidade advinda
de uma específica articulação, ou uma qualidade retilínea de seus gestos, ou seja, a qualidade respiratória pode ser um
ponto de partida para a pesquisa psicofísica e construção do imaginário do ator.
“É que, se o conhecimento da respiração ilumina a cor da alma, com maior razão pode provocar a alma, facilitar seu
desabrochar. [...] Assim, pela acuidade aguçada da respiração, o ator cava sua personalidade. [...] A respiração acompanha
o sentimento e pode-se penetrar no sentimento pela respiração, sob a condição de saber discriminar, entre as respirações,
aquela que convém a esse sentimento.” [4]
		
O ator cava sua personalidade pela respiração. E a “alteridade respiratória” expõe os materiais mais
íntimos na cena, em contornos coletivos, espalhando seus ares em pulsos comuns, como num Campo de Visão de
microgestos, de sutilezas além dos sentidos corporais, que tem sua materialidade no oxigênio em comum a todos, ou
melhor, na voz oxigênio resultante desse procedimento – uma voz que alimenta e gera combustão.
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