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RESUMO 

BRUNO, V. Clarice através do ator. 2015. 135 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A dissertação Clarice Através do Ator traz pesquisa teórica, coleta de entrevistas, 

análise e descrição de procedimentos criativos para o trabalho do ator em montagens 

teatrais com a literatura de Clarice Lispector. A Paixão Segundo G.H. com Mariana 

Lima, direção Enrique Diaz; Simplesmente Eu, Clarice Lispector com Beth Goulart, 

supervisão Amir Haddad; e,  Estrelas com Marilyn Nunes, direção Julia Varley - 

apresentados em 2002, 2009 e 2013, respectivamente - são as montagens escolhidas 

para amplificar o diálogo com a experiência prática da própria pesquisadora, diretora de 

montagens com a obra clariciana, O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar, realizadas 

em 2010 e 2014. Constam entrevistas com Enrique Diaz, Beth Goulart, Marilyn Nunes, 

Isabel Wilker e Lívia Vilela. 

Palavras-chaves: 

Ator-criador, Clarice Lispector, Interpretação Teatral, Procedimentos para o ator. 

 

ABSTRACT 

BRUNO, V. Clarice through of the actor. 2015. n°135 f. Dissertação (Mestrado) - 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

The thesis Clarice through of the actor presents theoretical research, collecting 

interviews, analysis and description of creative procedures for the actor to work with 

writings of Clarice Lispector in the theater. A Paixão Segundo G.H., with Mariana 

Lima, director Enrique Diaz; Simplesmente Eu, Clarice Lispector with Beth Goulart, 

supervision Amir Haddad; and Estrelas with Marilyn Nunes, director Julia Varley - 

presented in 2002, 2009 and 2013, respectively - are the plays chosen to amplify the 

dialogue with practical experience of the researcher, director of two plays with the 

literature of Clarice, O Ovo e a Galinha and Brincar de Pensar, presented in 2010 and 

2013. The text include interviews with Enrique Diaz, Beth Goulart, Marilyn Nunes, 

Isabel Wilker and Livia Vilela. 

Keywords:   

Actor-creator, Clarice Lispector, Procedures for the actor, Theatrical Interpretation. 
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INTRODUÇÃO 

 

_ _ _ _ _ _ estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a 
alguém o que vivi e não sei a quem, 

(Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H.) 
 

Esse trabalho começou com um sim. Disse sim há vinte anos ao me inscrever no 

primeiro curso livre de teatro. De lá para cá, além de inúmeros outros cursos livres de 

filosofia, de dramaturgia, de corpo, de dança, de voz, participei do grupo estudantil, 

Grupo de Teatro Rio Branco, e lá experimentei pela primeira vez ser atriz, diretora e 

professora de teatro. No decorrer da minha graduação em Cinema, me profissionalizei 

como atriz no Ágora (Centro de Desenvolvimento Teatral) com o diretor Roberto Lage. 

Durante 4 anos estive atuando em seus espetáculos, produzindo seminários e dando 

assistência à todos os projetos do espaço. Em 2004, com grande ânsia de entender e 

vivenciar profundamente o que era pesquisa teatral, me inscrevi no teste do Centro de 

Pesquisa Teatral (CPT) coordenado por Antunes Filho.  

O CPT foi um divisor de águas. Inicialmente tinha encontros semanais com a 

atriz Juliana Galdino, passando depois ao curso Introdução ao Método do Ator 

conhecido como CPTzinho. Participei dos ensaios de A Pedra do Reino, a partir da obra 

de Ariano Suassuna, com direção de Antunes. Foram ensaios intensos com treinamento 

corporal, vocal e criação de propostas para o espetáculo. Atuei em todo o processo, do 

primeiro dia de ensaio até o último espetáculo da temporada. Neste período, quase 3 

anos, apresentávamos também cenas modelo prêt-à-porter e havia reuniões teóricas 

(filosóficas) aos sábados (que seguiram de 2005 até 2015). No ano seguinte (2008) 

minha cena foi escolhida para o Prêt-à-porter 9. Passei a integrar também uma espécie 

de círculo de direção, era assistente, depois co-diretora com Cesar Augusto, das 

experimentações de várias versões de O Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade de 

Silvia Gomez e Banhistas de Rafael Vogt Maia Rosa, textos dos autores do Circulo de 

Dramaturgia do CPT na época. Foi então que Antunes me entregou seu texto Lamartine 

Babo para dirigir, o qual trabalhei durante 8 meses. Também dirigi e atuei em cenas de 

Michelle Ferreira, numa espécie de parcerias entre atores criadores de prêt-à-porter com 

os dramaturgos do Círculo de Dramaturgia do CPT para re-elaboração de cenas 

propostas. Todos os trabalhos citados não chegaram a estrear comigo no momento final.  
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Posteriormente, fui convidada a ministrar aulas de retórica, dramaturgia e teorias 

para atores no curso Introdução ao Método do Ator (CPTzinho) nos anos de 2010, 2011 

e 2015. 

Mas tudo antes já tinha um outro sim e, outro e outro...    

Ainda bastante envolvida no CPT, fui convidada para dirigir um espetáculo que 

deslocava integralmente um conto homônimo de Clarice Lispector para o palco. Eu não 

tinha a menor ideia como poderia realizar o trabalho, mas disse “sim”. 

Este processo, com o conto O Ovo e a Galinha, me deixou fértil para 

desenvolver e aprofundar os procedimentos artísticos emergidos em outro espetáculo 

com a obra de Lispector, Brincar de Pensar – contos de Clarice Lispector no palco 

para pessoas grandes ou pequenas. 

Para além do treinamento e princípios preciosos aprendidos nos anos com 

Antunes, a lida com a obra de Clarice me abriu portas e revelou outros procedimentos 

para o trabalho do ator. Novas relações entre procedimentos para fazer emergir texto, 

não dramático, não teatral, que tem como principal característica ser particularíssimo.  

Foi através da lida com textos de Clarice Lispector, da identificação que eu 

estabelecia com sua escrita, que pude fazer reflexão do meu processo criativo, do meu 

trajeto. Comecei a reconhecer o meu processo de procura. A partir de então estes passos 

mencionados se organizaram e puderam ser refletidos. 

O ato de refletir, re-fletir, de dobra-se sobre si mesmo, dobrar de novo, dobrar 

sobre si é caro à Clarice e caro ao ator. Clarice está sobre a sua literatura assim como o 

ator está sobre seu trabalho. Sua obra tem como tema intrínseco a figura do ensaio, da 

procura, da perscruta (termo que é aliás, recorrente no interior dos seus textos). E nós, 

atores, assim como ela, estamos também constantemente procurando, numa incansável 

tentativa e erro, o modo como tornar visível, comunicável, palpável o que antes é ideia 

ou papel. O tema da procura conduz ao como fazer e, leva diretamente à sala de ensaio, 

este lugar de procura no teatro.  

Cruzar os caminhos de Clarice com os caminhos do ator na sala de ensaio, dar 

voz ao fenômeno efêmero da busca sobre como fazer é o objetivo dessa pesquisa.  

Considerando os inúmeros deslocamentos da literatura de Clarice Lispector à 

cena, procurei ferramentas para o intérprete trazer seu texto ao palco: como dar voz e 

vida a tal prosa poética singular? Como apresentar suas narrativas através do ator? 

Como fazer suas palavras surgirem como se estivessem sido pensadas ali em presença 

do espectador? Como se suas palavras jamais tivessem sido escritas, como se jamais 
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soubesse (nem personagem, nem ator) que rumo cada frase seguirá? Como fazer seu 

texto ímpar estar em presença servindo e dialogando com a natureza e realidade do 

palco, valor intrínseco da cena, o aqui e agora? 

Assim sendo, este trabalho não pode ser entendido separadamente da prática. Ele 

carece do fazedor e artesão da cena. Necessita do olhar generoso de quem faz e sabe que 

a lida com qualquer texto tem intrinsecamente a luta para vencer a dificuldade de 

materializar o invisível. Destina-se a todos os atores e estudantes em artes cênicas em 

formação ou na busca de como fazer. 

Como grande modelo dessa pesquisa e escrita sobre a prática está o trabalho de 

Stanislavski. Seu olhar para o ator que pesquisa seu próprio processo, investigador de si 

mesmo, diretor-pedagogo e professor de teatro que pode escrever sobre os 

procedimentos criativos do intérprete com visão de dentro do processo, de fora e de 

cima, como atento observador. (Foi uma emoção estudar no GITIS durante um mês no 

inverno rigoroso na Rússia, visitar sua casa e conhecer seu Teatro de Arte de Moscou!) 

Neste processo de reflexão se fez muito presente, como desejo constante, o 

diálogo com outros criadores que também trabalharam com a obra clariciana. Realizei 

entrevistas com a atriz Beth Goulart – criadora, atriz e diretora de Simplesmente eu, 

Clarice Lispector; a atriz Marilyn Nunes de Estrelas que teve direção da inglesa e atriz 

do Odin Teatre Julia Varley; e do diretor de A Paixão Segundo G.H., Enrique Diaz. As 

entrevistas tiveram o intuito de ressaltar a importância do diálogo como forma de 

compreensão a partir do ponto de vista dos outros. Deixar-se admirar e colocar-se em 

posição de respeito pela voz alheia. Assim, os diálogos se tornaram amplificadores da 

minha prática artística já realizada.  

A pesquisa contou também com a interlocução com os membros do grupo de 

pesquisa Cepeca - Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator, da 

ECA/USP. Foi possível a troca de experiência direta entre pesquisadores muito 

experientes, mestrandos e doutorandos. As angústias, dificuldades e descobertas 

narradas foram bastante esclarecedoras e serviram-me para o maior entendimento acerca 

da pesquisa em artes.  

O compartilhar de experiências tão distintas e percursos, metodologias e 

objetivos tão diferentes entre si no mesmo campo das artes cênicas revelaram o quão 

enorme é esse campo de pesquisa e as infinitas possibilidades de escolha. Não há um 

caminho acadêmico definido. Há um encontro entre pesquisador e sua pesquisa ao 

longo do processo. 



 

13 
 

 

O aprendizado e escrita se construíram através da experiência concreta de todos 

os artistas envolvidos nesse percurso. E da mesma maneira que acredito que um 

espetáculo pede o que precisa, essa dissertação, ao longo do caminho, pediu o que 

necessitava. 

Deste modo, a pesquisa percorreu os seguintes passos: análise e reflexão do 

processo de montagem do espetáculo O Ovo e a Galinha (2010), aplicação prática dos 

procedimentos pesquisados para construção de novo espetáculo Brincar de Pensar 

(2013); ensaios abertos e estreia; entrevistas com o diretor Enrique Diaz; e com as 

atrizes Beth Goulart, Marilyn Nunes; entrevistas com as atrizes do processo de Brincar 

de Pensar, Isabel Wilker e Lívia Vilela; descrição dos procedimentos para ator na lida 

com texto clariciano; organização e reflexão; e, aplicação dos procedimentos em curso 

intensivo, com 20 alunos graduandos em artes cênicas na Universidad de Costa Rica, 

pelo projeto Inter-Câmbios. 

Dada esta trajetória, a investigação apresenta dados breves sobre vida e obra de 

Lispector e, crítica literária, exemplos de montagens com sua literatura e o contexto que 

estão inseridos e também, a montagem considerada inaugural. Na sequência, 

apresentação das três montagens escolhidas para diálogo e suas respectivas salas de 

ensaio através do olhar dos entrevistados. Por fim, exposição das montagens que 

realizei, a experiência pregressa para tal realização e, o percurso de procedimentos para 

a lida com texto clariciano. 

Há muitos outros sim, os quais não consigo enxergar. São tantos aqui 

espelhados, e outros tantos que influenciaram outros e que ainda desconheço. Outros 

estão aqui, e podem ser vistos através do espelho da escrita. Clarice através do Espelho. 

Refletir através do espelho, através de Clarice e fletir de novo. Nesse túnel vertiginoso 

que como Alice se olha, se descobre e amadurece. Espelho que creio não reflete a mim, 

reflete o ator. 

Assim me fiz, eu, pesquis(atriz) para oferecer meu espelho através de Clarice. 
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CAPÍTULO 1 – CLARICE NO PALCO 

 
1.1. Clarice e a crítica literária 

 
Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente, e, por 

uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma 
doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e esperança. Só que não curei minha 

mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa: fizeram-me para uma missão determinada e eu 
falhei.  

(Clarice Lispector, Pertencer in A descoberta do Mundo) 
 

Se me perguntassem quem é Clarice eu responderia assim: 
 

 

Nascida na Ucrânia, em 1920, chegou ao Brasil aos dois meses de idade. Criou-se 

em Maceió e Recife e, aos doze anos, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em 

Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), antiga Universidade do Brasil. 

Trabalhou como jornalista e iniciou sua carreira literária quando ainda era estudante. Viveu 

muitos anos no exterior em função do casamento com o diplomata brasileiro Maury Gurgel 

Valente, com quem teve dois filhos. Faleceu em dezembro de 1977, no Rio de Janeiro.  

Romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista, publicou seu primeiro romance 

Perto do Coração Selvagem aos 23 anos. Pelo trabalho recebeu o prêmio Graça Aranha. A 

partir de então publicou o romance O Lustre, Alguns Contos e A maçã no Escuro, agraciado 

com o prêmio Cármen Dolores Barbosa. Em 1964, lançou dois livros: A Legião Estrangeira, 

coletânea de contos, e o romance A Paixão Segundo G.H. – este último considerado por 

muitos sua obra-prima. Nos anos seguintes outros dois romances: Uma Aprendizagem ou O 

Livro dos Prazeres, Água Viva e reunião de contos em Felicidade Clandestina e A Imitação 

da Rosa. 

Em 1974 publicou mais dois livros de contos: A Via Crucis do Corpo e Onde 

Estivestes de Noite. A Via Crucis levantou polêmica pelo caráter sexual, e por não ter sido 

considerado à altura de seus outros trabalhos, a revista Veja e o Jornal do Brasil chegaram a 

chamar a obra de "lixo". Foi colunista do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã e Diário da 

Noite. As colunas que foram publicadas entre as décadas de 60 e 70 eram destinadas ao 

público feminino. Após ser demitida do Jornal do Brasil, passou a traduzir obras do francês 

e do inglês entre eles contos de Edgar Allan Poe e O Retrato de Dorian Gray, de Oscar 

Wilde. Escreveu ainda livros infantis: O Mistério do Coelhinho Pensante (prêmio Calunga), 

A Mulher Que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura e Quase de Verdade. E publicou seu 

penúltimo e, talvez, mais famoso romance, A Hora da Estrela. O livro Um sopro de vida: 

pulsações foi publicado postumamente.  
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Mas o correto ao dizer de Clarice seria pedir para lê-la. Lê-la é ler sua obra e ao 

ler sua obra é possível ler ela mesma, seu sujeito ou, o sujeito que cada um espelha e 

identifica a partir das linhas por ela traçadas. Há milhares de formas possíveis de ler 

Clarice. Sua obra ímpar exerce fascínio pela singularidade de expressão.  

A professora francesa colaboradora do Théâtre du Soleil, Hélène Cixous, vai ao 

ponto de dizer que há uma literatura brasileira A.C. (Antes de Clarice) e D.C. (Depois 

de Clarice) e afirma:   
 
Se Kafka fosse mulher. Se Rilke fosse uma brasileira judia nascida na 
Ucrânia. Se Rimbaud tivesse sido mãe, se tivesse chegado aos 50. Se 
Heidegger tivesse podido deixar de ser alemão, se tivesse escrito o Romance 
da terra. Por que cito todos esses nomes? Para reconstruir a atmosfera. Há por 
aí algo que tem a ver com o que escreve Clarice Lispector. Aí onde respiram 
as obras mais exigentes, ela avança. Mas, onde o filósofo perde o ânimo, ela 
continua, vai ainda mais longe, mais longe que qualquer tipo de saber. 
(CIXOUS, 1995, p. 157-158). 
 

O novo estilo de escrita de Clarice, com evidente deslumbramento pela 

sonoridade das palavras da língua portuguesa, se tornou marca característica da autora, 

como pôde ser observado em seus trabalhos subsequentes. Sua obra influenciou e 

influencia ainda hoje os escritores nacionais. Nas palavras do crítico literário Antonio 

Candido:  
 

 [...]uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a 
domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio 
de mistérios, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma 
aventura afetiva mas um instrumento real do espírito capaz de nos fazer 
penetrar em alguns labirintos mais retorcidos da mente. (CANDIDO, 1970, 
p.127). 
 

A literatura brasileira na altura do lançamento de seu primeiro romance era, com 

uma ou outra exceção, dominada por uma tendência essencialmente regionalista, com 

personagens que expressavam dificuldades da realidade social do país.  
 

A trajetória literária de Clarice Lispector (1920-1977) instaura uma nova 
realidade no cenário moderno da literatura brasileira. Isso se verifica, entre 
outros procedimentos, pela manipulação da linguagem de modo à transformá-
la em um instrumento de busca intensa às instâncias mais recônditas do ser, 
desde cedo detectada. (ROSSONI, 2002, p.20). 
 
 

 Na época da publicação de seu primeiro romance, muitos associaram seu estilo 

literário introspectivo a James Joyce (1882-1941). No jornal The New York Times, o 
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jornalista Gregory Rabassa1 descreve a autora como o equivalente de Kafka (1883-

1924) na literatura latino-americana. Sua literatura é também frequentemente associada 

à filosofia existencialista, representada sobretudo por Jean-Paul Sartre (1905-1980), 

autor do romance A náusea e do ensaio filosófico O ser e o nada. Os questionamentos 

existenciais, suas angústias e vicissitudes, estão ligados à sondagem da vida interior das 

personagens e à própria elaboração literária, constituindo-se como metalinguagem 

consciente de seu lugar de procura, que mais pergunta do que responde.  

Faz-se paralelo também com outras escritoras, tais como a inglesa Virginia 

Woolf (1882-1941), neo-zeolandeza Katherine Mansfield (1888-1923) e a francesa 

Simone de Beauvoir (1908-1986), no que diz respeito a conduções narrativas. Os 

pensamentos de forma narrada, corrente de consciência com associações livres e saltos 

no tempo, quase um poema, são algumas das características predominantes que 

percorrem todas elas. O discurso indireto livre, com o trânsito de uma individualidade 

para outra, comumente associado à Virginia Woolf, é também um recurso usado por 

Clarice e Mansfield. 

Na América Latina, é possível associar Lispector à Maria Luísa Bombal (1910-

1980), autora chilena que teve curta produção bastante premiada. Ambas provocaram 

uma efervescência na cena literária de seus países, apresentando uma relação estrangeira 

com a própria língua; e, apesar do círculo pessoal que estavam envolvidas se 

declaravam não intelectuais. As obras têm teor intimista, quase um exercício de 

introspecção e, há falta de cor local. Ressaltam a importância de suas vidas pessoais 

para construção de suas narrativas, sublinhando a ideia de utilização de retórica 

autobiográfica e, através dos espaços domésticos trazem seus questionamentos acerca 

do mundo.  

Carlos Mendes de Sousa, autor português de Clarice Lispector – Figuras da 

Escrita, considerado pelo professor e escritor Eucanaã Ferraz estudo mais completo até 

hoje realizado sobre obra de Clarice, define: 
 

Clarice Lispector é a primeira mais radical afirmação de um não lugar na 
literatura brasileira. Toda a grande literatura se vê marcada por um princípio 
desterritorializador, ainda que nele se não implique necessariamente uma 
direção que anule a referência geográfica (lembre-se o caso magistral de 
Guimarães Rosa). É justamente o modo desreferencializador da escrita 
clariciana, a sua maior evidência diferenciadora, que lhe vai reservar um 
lugar na literatura de seu pais. (SOUSA, 2012. p.14, grifo do autor). 
 

                                                
1 RABASSA, Gregory. O Sol Escuro do Brasil. The New York Times, New York, 11 de março, 2005. 
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 Sua escrita entrelaça conceitos metafísicos a seres e fatos do mais corriqueiro 

cotidiano. E é nesse corriqueiro cotidiano que irão se instaurar as epifanias claricianas 

ou, como diz Sousa os “sentimentos de encontro”, apresentando-se como súbita 

consciência das personagens. O leitor cria identificação pela experiência, por vezes 

aparentemente autobiográfica utilizada pela autora e, é conduzido a lugares interiores 

até então não percebidos. O professor sugere que se há efeito-Lispector ele se dá nessa 

experiência: 
 

Se há um efeito-Lispector, é o de transportar os leitores para regiões que 
percebê-lo-ão depressa, estão dentro deles, mesmos, embora lhes sejam 
absolutamente estranhas. Deparam-se com a perturbante evidência de uma 
desconhecida vida interior, um lugar a que jamais pensaram poder aceder. 
(SOUSA, 2012, p. 27). 
 

 O lugar de Clarice “um lugar à parte nascido de um enfrentamento em relação às 

tendências dominantes” (SOUSA, 2012, p.16) muitas vezes foi contradito: “Acusam-na 

de alienada; escritor “estrangeiro” que trata motivos e temas estranhos a sua pátria, 

numa língua que lembra muito os escritores ingleses” (BRASIL, 1969, p.58). Segundo 

alguns pesquisadores sua escrita teria incorporado o fato da escritora ter nascido em um 

país onde se fala outra língua e ter convivido na infância em outra língua. Sobre essa 

abordagem, Sousa pontua “Eis o pensamento de Deleuze repetido vezes em conta: a arte 

da literatura é ser-se estrangeiro na própria língua. A literatura é uma espécie de língua 

estrangeira que não é outra língua, ‘mas um devir outro da língua’” (SOUSA, 2012, 

p.26). E o escritor português Eduardo Prado Coelho alerta “É preciso não esquecer que 

Clarice é deleuziana” (COELHO, 1982 apud SOUSA, 2012, p.33). 

Carlos Mendes de Souza vai localizar a literatura de Clarice numa zona de 

fronteira, uma zona de errância, a qual segundo ele liberta-a para ser de nenhum lugar 

ou existir numa forma ampla gravitando por todos os lugares “Nesse estar não estando, 

o seu mergulho cego é na língua. Não mental, mas anímico.” (SOUSA, 2012, p. 26). O 

autor atesta o não lugar de Clarice na literatura brasileira e confirma que sua narrativa 

produz poética que lhe é própria.   

 

1.2. Incursão de Clarice no palco 

  
Como em tudo, no escrever também tenho uma espécie de receio de ir longe demais. Que será 
isso? Por quê? Retenho-me, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e 

me levar Deus sabe onde. Eu me guardo. Por que e para quê? Para o que estou me poupando? 
Eu já tive clara consciência disso quando uma vez escrevi: “é preciso não ter medo de criar”. 
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(Clarice Lispector, Não soltar os cavalos, in Para não Esquecer) 
 

A literatura de Clarice desperta enorme interesse também da classe teatral. Sua 

ficção não se inscreve no gênero dramático e, não raro, tem-se assistido inúmeras 

montagens com sua literatura.  
 

 Notamos que se trata de um poema lírico (A Lírica) quando uma voz central 
sente um estado de alma e o traduz por meio de um discurso mais ou menos 
rítmico. Espécies deste gênero seriam, por exemplo, o canto, a ode, o hino, a 
elegia. Se nos é contada uma estória (em versos ou prosa) sabemos que se 
trata de Épica, de gênero narrativo. Espécies deste gênero seriam, por 
exemplo, a epopeia, o romance, a novela, o conto. E se o texto se constituir 
principalmente de diálogos e se destinar a ser levado à cena por pessoas 
disfarçadas que atuam por meio de gestos e discursos no palco, saberemos 
que estamos diante de uma obra dramática (pertencentes à Dramática) . Neste 
gênero se integrariam, como espécies, por exemplo, a tragédia, a comédia, a 
farsa, a tragicomédia, etc. (ROSENFELD, 1965, p.06). 
 

Cientes que não há gênero puro, a obra de Clarice é entendida como pertencente 

ao gênero épico, com traços estilísticos líricos. Sua poética que não foi feita ou pensada 

para a cena, ainda assim fez significativa contribuição para a arte teatral. Foram 

realizadas várias transposições criativas, transcrições, adaptações ou, como escolho 

dizer, deslocamentos da obra clariciana para o palco. O conteúdo narrativo é mantido, 

assim como sua forma estrutural discursiva é mantida também, ainda que sofra cortes 

(mais ou menos radicais) ou justaposições. Inúmeros exemplos de espetáculos podem 

ser dados.  

Ao completar dois anos da morte da autora, A Hora da Estrela com direção de 

Carlos Caetano apresentou-se com a Banda 5 Estrelas na Bahia. No ano seguinte, 1979, 

a coreógrafa e bailarina Marilena Ansaldi interpretava o solo, Um Sopro de Vida, 

espetáculo inspirado no livro homônimo, direção José Possi Neto. A divulgação da 

Folha da Tarde2 na época destacava que o espetáculo “[...] não pretende contar uma 

história, mas sim sublinhar instantâneos fotográficos das sensações”.  

A Vida Íntima de Laura, em 1981, foi apresentada em Portugal com o Grupo de 

Teatro Hoje, direção José Caldas, com apresentações também na França e Alemanha e, 

recebeu o prêmio de melhor espetáculo do ano. Outro livro para crianças, A Mulher que 

Matou os Peixes ganhou o palco em 1986, com o mesmo diretor José Caldas em 

Portugal. 

Ao completar dez anos da morte de Clarice, na Casa de Cultura Laura Alvim no 
                                                
2 LARA, Paulo. Clarice Lispector segundo Marilena Ansaldi. Folha da Tarde, Hoje, São Paulo, 7 agosto 
de 1979.  
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Rio de janeiro, as atrizes Marieta Severo, Fernanda Montenegro e Camila Amado 

compuseram o projeto Perto de Clarice, com leituras de sua obra. Na ocasião, Fernanda 

Montenegro lembrou novamente seu interesse por levar à cena A Paixão Segundo G.H., 

seu antigo projeto divulgado pela mídia em 1965 e em 1990 que até hoje, infelizmente, 

não chegou a se realizar. No mesmo período, no Rio de Janeiro, o monólogo Via Crucis 

do Corpo era apresentado com interpretação Helena Varvaki baseado no conto Via 

Crucis direção Manoel Prazeres. 

Dois anos depois, 1989, A Paixão Segundo G.H. ganhou vida novamente na 

interpretação Marilena Ansaldi, direção Cibele Forjaz nos eventos especiais da XX 

Bienal de São Paulo. A Hora da Estrela recebeu direção de Roberto Vignatti em 1992. 

Clarispectros de nós, 1994, com fragmentos dos contos O Ovo e a Galinha e Perdoando 

Deus e, contendo na íntegra Restos do Carnaval, teve interpretação José Netto e Elira 

Lucca, direção Keila Redondo, no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo.  

A atriz Aracy Balabanian trouxe Clarice: Coração Selvagem, direção de Maria 

Lucya de Lima, em 1998. Desta vez, não eram personagens da obra que floresciam em 

cena mas, a figura da própria escritora Clarice que se transformava em personagem 

entrevistada por dois repórteres. A montagem foi realizada a partir de coletânea de 

dados e informações sobre sua vida e inspirada nas cartas de Clarice à irmã Tânia 

Kaufman. Simultaneamente, outro espetáculo colocou a figura de Clarice na cena, a 

atriz Rita Elmôr em Que mistérios tem Clarice?, ganhadora do Prêmio Shell de melhor 

atriz pelo monólogo, direção de Luiz Arthur Nunes.  

O crime do professor de matemática, em 2000 no Rio de Janeiro, deslocou na 

íntegra o conto homônimo e tinha interpretação de Leonardo Netto e direção de Sueli 

Guerra. Outra montagem foi feita em Portugal, A maçã no escuro, 2000, com encenação 

de Maria Emília Correia.  

No ano seguinte, no Canadá, o Festival de Trois, recebeu Clarice Lispector de 

BRÉSIL ET de BRAISE, montagem de Claire Varin com Élise Guilbault, Sophie Faucher 

e Daniel Thomas.  

No Brasil em 2001, A Cia.Delas, na época recém-formada pelo Teatro Escola 

Célia Helena em São Paulo, apresentou Quase de Verdade, espetáculo dirigido por 

Ulisses Cohn. A montagem partia dos livros A Mulher que Matou os Peixes e Quase de 

Verdade com sugestões do livro A Vida Íntima de Laura e recebeu o Prêmio Panamco de 

revelação do ano. No ano seguinte, o espetáculo A descoberta do mundo que tinha como 

fio condutor A Paixão Segundo G.H e intercalava com crônicas publicadas no livro A 
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Descoberta do Mundo foi a segunda investida da Cia.Delas agora com direção de Marco 

Antonio Rodrigues. 

No mesmo ano, Naum Alves de Souza dirigiu outra montagem de A Hora da 

Estrela, através do projeto coordenado pela produtora Cíntia Abravanel. E o conto 

Amor, direção Conceição Acioli, interpretação Marta Baião ficou em cartaz no TBC. 

Ainda em 2002, A Paixão Segundo G.H foi levado à cena sob direção de Enrique 

Diaz, com interpretação de Mariana Lima. Dentre as várias críticas elogiosas podemos 

destacar a de Luis Fernando Ramos: “Talvez o princípio desde já antológico fenômeno 

do teatro brasileiro contemporâneo esteja na própria Clarice Lispector, que lega esta 

literatura imbatível na clareza de seu enigma”3. 

 Em 2003, Água Viva espetáculo inspirado no livro homônimo recebeu 

interpretação de Suzana Vieira, direção Maria Pia Scognamiglio. A crítica de Macksen 

Luis não foi positiva: “[...] não consegue superar as características essencialmente 

literárias da narrativa, agravadas pela tentativa de reordenação e ‘naturalidade cênica’ 

que pudesse integrá-lo à nova forma expressiva”4. No mesmo ano, a Cia. de Teatro Os 

Bobos da Corte de Salvador com sua trupe de atores cordelistas encenou A Hora da 

Estrela, direção Meran Vargens.  

O espetáculo Simplesmente eu, Clarice Lispector trouxe de volta a figura de 

Clarice à cena. A atriz, diretora e adaptadora Beth Goulart teve supervisão Amir 

Haddad. A atriz Mariana Lima realizou a montagem A Mulher Que Matou os Peixes a 

partir do livro homônimo e de A Vida Íntima de Laura, com trechos de Felicidade 

Clandestina e A descoberta do mundo, com os colegas Renato Linhares e Luciana 

Fróes, direção Cristina Moura. 

O Coletivo Teatro Dodecafônico, ainda em 2009 em São Paulo, apresentou O 

Disfarce do Ovo, reação performática à literatura de Lispector, a partir dos contos A 

Legião Estrangeira e O Ovo e a Galinha. Em 2013, foi apresentado Clarice Virginia e 

Catarina a partir do conto Imitação da Rosa e A Procura de uma Dignidade, direção 

Marta Baião.  

Na França, foi realizado o espetáculo adulto La Femme Qui Tua Les Poissons (A 

Mulher que Matou os Peixes), que trouxe trechos de A Descoberta do Mundo com dois 

extratos de A Mulher que Matou os Peixes, direção Bruno Bayen, interpretação de 
                                                
3 RAMOS, Luiz Fernando. A Clareza do enigma. Revista Bravo!, ano 6, n° 68, São Paulo, maio 2003, p. 
111. 
4 LUIZ, Macksen. O peso das palavras – Adaptação de Clarice Lispector, Água Viva não adere ao palco. 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 de abril, 2003, Caderno B, p. B8. 
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Emmanuelle Lafon, apresentada também nos festivais de Outono de Paris, Internacional 

de Brasília, Porto Alegre em Cena e Tempo Festival Internacional do Rio de Janeiro. 

No ano seguinte, 2014, na Cidade do México, outra montagem de A Mujer Que 

Mató los Peces (A Mulher que Matou os Peixes) teve direção de Clarissa Malheiros, 

com La Máquina de Teatro. A montagem Estrelas com interpretação de Marilyn Nunes, 

recebeu a direção de Júlia Varley, atriz inglesa integrante do Odin Teatret de Eugênio 

Barba, com apresentações na Dinamarca e no Brasil.  

Esses são alguns dos incontáveis deslocamentos da obra de Clarice ao palco. O 

professor André Luís Gomes, em seu livro Clarice em Cena, apresenta diversos desses 

exemplos - que serviram de fonte - e analisa as adaptações de pelo menos 20 peças aqui 

citadas e, ao final, conclui:  
 

Se, no texto crítico de Álvaro Lins sobre o primeiro romance de Clarice 
Lispector, deparamo-nos com o reconhecimento de um “conceito de ficção” 
que aproxima o romance de uma peça de teatro e, com o passar do tempo, 
com um considerável número de adaptações teatrais de seus textos, podemos 
dizer que, de fato, há, na escritura de Clarice, elementos e procedimentos 
narrativos que motivam as várias transposições de seus textos para o palco: 
somam-se, por exemplo, ao “realismo mágico que funde e confunde memória 
e imaginação”, e a tendência ao fragmentário, a exploração de uma 
linguagem que aproxima o texto das novas estéticas do teatro. (GOMES, 
2007, p.256). 

 

No vasto campo do teatro atual, multifacetado com ausência de categorias e 

interdisciplinaridade, é possível fazer paralelo entre cena e a poética de Lispector. Hans-

Thies Lehmann em Teatro pós-dramático ao propor explicar novo paradigma da cena 

contemporânea, afirma que o novo teatro “[...] mostra mais uma composição do que 

uma história” (LEHMANN, 2007, p.113). È possível dizer que essa característica se liga 

à escrita antifabular clariciana “[...] de impressões e de digressões, mais do que de 

acontecimentos” (SOUSA, 2012, p. 17). Da mesma forma como em Clarice, “[...] sua 

obra impõe-se por se situar entre a ficção, o ensaio e o poema” (SOUSA, 2012, p.26), 

no teatro contemporâneo há o apagamento das fronteiras entre gêneros, fragmentação, 

metalinguagem e o trânsito entre cena e poesia. 
 

Esses processos e configurações situados entre a poesia, o teatro e a 
instalação podem ser mais bem caracterizados como poema cênico. Como 
um poeta, o diretor compõe campos de associação entre palavras, ruídos, 
corpos, movimentos, luzes e objetos. (LEHMANN, 2007, p.188). 
 

 

Além disso, o ato de narrar, relatar um acontecimento, descrever o ato peculiar da 
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lembrança ou, apresentar narrativa pessoal – tão presente na obra de Clarice - fica em 

destaque no teatro:  
 

Um traço essencial do teatro pós dramático é o principio da narração: o teatro 
se torna o lugar de um ato de contar (…). Trata-se de uma forma de teatro 
que se diferencia categoricamente da epicização de processos ficcionais e do 
teatro épico, embora apresente semelhanças com essas formas. (…) A 
narração, que se perde no mundo das mídias, encontra um novo lugar no 
teatro. (LEHMANN, 2007. p.187). 

 

 O teatro contemporâneo acolhe a escrita de Clarice. 

Porém, ainda no período compreendido como teatro moderno brasileiro5, quando 

a cena era marcada principalmente por temas absolutamente intrínsecos a realidade 

vigente, com montagens como Liberdade, liberdade, musical de Millôr Fernandes e 

Flávio Rangel, sucesso do teatro de protesto e, Arena Conta Zumbi, direção Augusto 

Boal, crítica à repressão imposta pelo golpe militar no Brasil, um jovem de 27 anos 

deslocou a literatura de Clarice para o palco pela primeira vez. 

 

1.3. Montagem Inaugural: Perto do Coração Selvagem (1965) 

 
- O que é que se consegue quando se fica feliz? - sua voz era uma seta clara e fina. A professora 

olhou para Joana.  
- Repita a pergunta ... ?  

Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros.  
- Pergunte de novo, Joana, eu é que não ouvi.  

- Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem depois? - repetiu a menina com 
obstinação.  

A mulher encarava-a surpresa.  
- Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer, que ideia! Faça a mesma  

pergunta com outras palavras ...  
- Ser feliz é para se conseguir o quê?” 

(Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem)  
 

Perto do Coração Selvagem (1943), romance de estreia de Clarice Lispector, 

traz como protagonista Joana, que narra sua história em dois planos: sua infância e o 

início de sua vida adulta. O tempo cronológico dá lugar a um presente entremeado de 

intermitente flashback. Vinte e dois anos após o lançamento de seu primeiro livro,  o 

texto de Clarice através de Fauzi Arap é trazido à cena pela primeira vez.  

A montagem Perto do Coração Selvagem continha dois diálogos do livro 
                                                
5 Teatro moderno brasileiro é compreendido de 1943-1978, conforme periodização de Sábato Magaldi que 
aponta o espetáculo “Macunaíma”, direção Antunes Filho, como um marco da contemporaneidade. 
(MAGALDI, 1997, p.314). 
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homônimo e incluía textos do romance A Paixão Segundo G.H. e fragmentos da reunião 

de contos A Legião Estrangeira. Fauzi Arap construiu um roteiro, deslocando o texto ao 

palco numa versão mais enxuta especialmente para o espetáculo apoiado pela 

personagem G.H.. 

O espetáculo Perto do Coração Selvagem, direção Arap, foi apresentado no Rio 

de Janeiro em 10 de dezembro de 1965 no Teatro Maison de France, com os atores 

Dirce Migliaccio, José Wilker, Carlos Kroeber, Glauce Rocha e o próprio Fauzi.  

É possível apreender poucos dados sobre a estética do espetáculo. De acordo 

com o que Fauzi narra em seu livro Mare Nostrum, relato autobiográfico sobre suas 

experiências lisérgicas, a montagem não contava com cenário ou figurinos, existiam 

alguns momentos de humor, uma trilha sonora envolvente. Ele destaca a atmosfera 

sagrada que envolvia toda a encenação e o desempenho eletrizante da atriz Glauce 

Rocha, que conduzia a cena com excelência. Nas palavras do autor: “O espetáculo era 

mobilizador de uma força estranha” (ARAP, 1998, p.70) e acrescenta:  
 

A fama de escritora difícil que tinha Clarice tornava ousada a tentativa de 
colocá-la em cena, mas desde o início eu tinha certeza da teatralidade 
implícita no texto. Eu flagrara no livro um núcleo dramático – a dificuldade 
de expressar o inexprimível, e o conflito entre dizer ou não, que estava 
estruturalmente em todo o corpo do livro. (ARAP, 1998, p.69). 
 

A estreia mereceu duas páginas nos dois principais jornais cariocas da época. O 

site da Funarte6 dedicado à memória das artes conta que enquanto na Tribuna da 

Imprensa de 21 de dezembro de 1965 o crítico Fausto Wolff celebrou a dimensão 

humana dos textos da autora em formato teatral no Jornal do Brasil, dia 11 do mesmo 

mês e ano, o crítico Yan Michalski afirmou que aquele pensamento autoanalítico e 

conceitual não funcionava no palco. 

Em 1965, Arap “[...] estava só. Ele estava despercebido, feliz, e perto do coração 

selvagem da vida.” (JOYCE, 1950, p.132, tradução nossa). O trecho de Retrato do 

Artista Quando Jovem, primeiro romance de James Joyce, possível inspiração para o 

título do livro de Clarice, parece refletir a imagem do jovem artista Fauzi inaugurando a 

literatura de Lispector na cena, “Ele estava só, jovem e voluntarioso e com o coração 

ardente, sozinho em meio a um tufo de ar selvagem e águas salobras e à colheita de 

conchas e emaranhado do mar, à velada luz cinzenta.” (JOYCE, 1950, p.132, tradução 

nossa). 37 anos depois, no programa do espetáculo A Paixão Segundo G.H. ele 
                                                
6 www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/foto-carlos/a-primeira-vez-de-clarice-lispector-no-
teatro/ 
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declarou:  
 

A Paixão Segundo G.H. é uma obra ímpar, e tenho a vaidade de ter sido dos 
primeiros a vislumbrar seu potencial teatral, a literatura de Clarice ao palco, 
num espetáculo chamado Perto do Coração Selvagem, com a participação de 
Glauce Rocha. Lá o roteiro já se apoiava em G.H. para a estrutura principal. 
Na época, sua literatura era considerada difícil, mas nas últimas décadas, sua 
obra tem merecido as mais variadas adaptações para palcos e telas, com 
sucesso, e é justo que seja assim. (ARAP, programa do espetáculo, 2002) 
 

Da mesma maneira que foi considerada um lugar à parte na nossa literatura, a 

língua “estrangeira” de Clarice ouvida como voz e presença neste deslocamento da sua 

literatura ao palco provocaram um principío desreferencializador. A montagem de 

Fauzi, inserida no teatro moderno brasileiro, era um lugar de exceção, um não lugar 

também na cena brasileira. 

Depois da montagem considerada inaugural, sabemos, muitos outros criadores 

deslocaram sua literatura para a cena, primeiramente no Brasil e depois, também no 

exterior. A presença da literatura de Clarice Lispector já completou 50 anos nos palcos. 

Fauzi nos deixou sua visão de herança. André Luís Gomes reitera:  
 

O texto adaptado de Fauzi Arap não é importante apenas do ponto de vista 
cronológico – a primeira grande adaptação de textos claricianos -, mas 
também por consagrar os procedimentos que serão, em sua maioria, 
utilizados nas adaptações subsequentes: fragmentação do texto clariciano; 
justaposição dos fragmentos; inclusão de personagens; exclusão de 
personagens do texto clariciano; reprodução, na forma de diálogos, de trechos 
que estão na forma narrativa no texto clariciano; supressão de intervenções 
do narrador; omissão do narrador; transformação de trechos narrativos em 
rubricas; intercalação de diferentes textos claricianos; inclusão de Clarice 
Lispector como personagem. E, nas adaptações, subsequentes, aparecerão 
ainda: criação livre de cenas apenas sugeridas no texto clariciano; ampliação 
e condensação de trechos narrativos. (GOMES, 2007, p.193/194). 

 
Para esta dissertação seria valioso investigar a sala de ensaio de Perto do 

Coração Selvagem no intuito de levantar ferramentas úteis para o trabalho do ator. 

Fauzi Arap, atraído pela temática e estrutura da narrativa clariciana, trazia para o 

processo de montagem suas experiências teatrais pregressas principalmente adquiridas 

nos processos de ensaios de dois fundamentais grupos brasileiros; o Teatro Oficina 7e o 

Teatro de Arena8 em São Paulo. O Teatro de Arena tinha como figura principal Augusto 

Boal, que trazia dos Estados Unidos o método Stanislavski combinado a uma visão 

dialética de mundo. O Teatro Oficina, recém formado, contava na época com forte 

                                                
7 Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, site oficial: www.teatroficina.com.br. 
8 Teatro de Arena, site com dados históricos: www.enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-
de-arena-sao-paulo-sp. 
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influência de Eugênio Kusnet, que trazia o método Stanislavski da Rússia. Segundo 

Arap, sobre este período de aprendizado:  
 

O Boal foi meu mestre, pai, mãe, tudo no teatro. Ele me tirou da situação de 
ser o pior do Oficina e, com os ensaios e a afinidade que senti por seu método 
de trabalho, acabei passando a primeiro da classe. As técnicas que ele 
aplicava, havia aprendido nos Estados Unidos. Era um método do tipo Actor's 
Studio, meio modificado, meio marxista... É verdade! Porque não havia só 
uma busca estética mas, paralelamente a toda dramaturgia do Teatro de 
Arena, cada um dos autores, e também cada um dos atores, era como que 
treinado a pensar a realidade de uma forma dialética. (GARCIA, 2002, p.29). 

 

Os únicos criadores ainda vivos da montagem Perto do Coração Selvagem eram 

o próprio Fauzi e José Wilker e foram contatados para discorrer sobre o processo. 

Porém antes do agendamento da entrevista, no dia 05 de dezembro de 2013 o ator, 

diretor e autor Fauzi Arap veio a falecer. Fiel ao propósito da pesquisa, foi agendado 

com o ator José Wilker sua entrevista para o dia 09 de abril. O e-mail da secretária 

confirmando chegou em 04 de abril, sexta-feira. José Wilker faleceu na manhã seguinte, 

05 de abril de 2014, sábado.  

Dada as duas mortes, perdeu-se a oportunidade de historicizar procedimentos do 

ator e o processo de trabalho na sala de ensaio desses criadores envolvidos com a 

primeira escritura de Clarice na cena.  

Em função disso, outras montagens que estão no tempo mais perto de nós 

ganharam espaço, redefinindo o material dessa dissertação. E as montagens que 

realizei com a literatura de Clarice se tornaram material determinante.   
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CAPÍTULO 2 – DIÁLOGOS POSSÍVEIS 9 

 

2.1. Três montagens escolhidas para diálogo 

 
Não é à toa que entendo os que buscam caminho. Como busquei arduamente o meu! E como 
hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que não 

ouso mais falar em caminho. Eu que tinha querido. O Caminho, com letra maiúscula, hoje me 
agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o atalho com 

sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu, isso 
não encontrei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. Quando eu 

puder sentir plenamente o outro estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada. 
(Clarice Lispector, Em Busca do Outro in Crônicas no Jornal do Brasil)  

 

Interessada sobremaneira em investigar a sala de ensaio de criadores que 

vivenciaram o desafio de deslocar a poética singular de Clarice ao palco para colher 

procedimentos para o trabalho do intérprete, três espetáculos-solo do teatro 

contemporâneo foram escolhidos para dialogar com a minha experiência, ampliar 

minhas próprias referências e manter o propósito de historicizar procedimentos para o 

trabalho do ator no teatro brasileiro: 

1.  A Paixão Segundo G.H. (2002); 

2.  Simplesmente Eu, Clarice Lispector (2009); 

3.  Estrelas (2013); 

As montagens trazem o trabalho do ator em diferentes estéticas e apresentam 

como eixo fundamental o ator-criador, aquele que propõe, contribui, estimula a obra e 

não apenas executa o que é solicitado pelo encenador. As montagens valorizam o artista 

e pensador contemporâneo, ativo, acostumado a produzir, coordenar, propor projetos, 

ator colaborativo, parceiro criativo e não mero executor alheio à construção de uma obra 

artística.  

Os atores-criadores de diferentes formações e gerações estão inseridos na cena 

contemporânea, por si só absolutamente híbrida, e podem ser entendidos na figura 

ampla do intérprete, e também na figura do performer, aquele que produz seu próprio 

discurso, enuncia a sua visão de mundo, efetua um depoimento artístico autoral e tem 

para isso seu corpo como veículo.  

As montagens também não foram realizadas num grupo ou companhia teatral já 

existente com técnicas ou procedimentos já estabelecidos pelo coletivo. Partiu do 

                                                
9 O título do capítulo faz alusão a “Diálogos Possíveis com Clarice Lispector”, tradicional seção que a 
autora entrevistava personalidades para a revista Manchete a partir de 1968.  
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cruzamento dos artistas envolvidos que reelaboraram suas experiências pregressas para 

transformá-las em ferramentas úteis na lida com a poética clariciana. 

O diálogo com os criadores foi realizado através de entrevistas. As perguntas 

foram elaboradas a partir dos processos que eu já havia experimentado como diretora 

em outras duas montagens com textos claricianos, O Ovo e a Galinha (2012) 

deslocamento na íntegra do conto homônimo e Brincar de Pensar - contos de Clarice 

Lispector no palco para pessoas grandes ou pequenas (2013). As respostas às 

entrevistas amplificaram a minha própria prática, criaram entendimento, intersecções e 

distanciamentos. Foi possível identificar pontos em comum. Dentre eles: apropriação 

de treinamento para criação de materiais, construção de partitura, treinamento vocal, 

construção de personagem, gênese e depoimento pessoal dentro de cada sala de ensaio, 

cada qual à sua maneira. Sobretudo as montagens escolhidas para diálogo elucidaram o 

quão importante é, além de fazer, ver, e ouvir e trocar. Assim, apresento a obra desses 

criadores e o diálogo que pudemos estabelecer.  

 

2.2. A Paixão Segundo G. H. (2002) 

  
E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? eu estava no deserto 

como nunca estive. Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto 
chama. Eu estava sendo seduzida. E ia para essa loucura promissora. Mas meu medo não era o 

de quem estivesse indo para a loucura, e sim para uma verdade - meu medo era o de ter uma 
verdade que eu viesse a não querer, uma verdade infamante que me fizesse rastejar e ser do 

nível da barata. Meus primeiros contatos com as verdades sempre me difamaram. 
(Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H.) 

 

A ficção de Clarice tem seu ápice em A Paixão Segundo G.H. O romance de 

1969, considerado marco de sua maturidade literária, tem como enredo uma mulher 

identificada apenas pelas iniciais G.H., que depois de demitir a empregada e tentar 

limpar seu quarto relata a perda da individualidade após ter esmagado uma barata na 

porta de um guarda-roupa.  

 O deslocamento de A Paixão Segundo G.H para a cena foi realizada sob direção 

de Enrique Diaz, interpretação de Mariana Lima e teve sua estreia em 2002 no Centro 

Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. A montagem contou com o apoio 

dramatúrgico de Fauzi Arap que concentrou o romance em 10 partes mantendo a 

estrutura de monólogo em primeira pessoa.  

A atriz já estudava a obra da autora quando fez a proposta para o diretor. A 
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encenação de Diaz – marcante pelo seu aspecto caledoscópico, com forte traço onírico e 

lírico - buscou o trânsito com outras linguagens artísticas, em especial a presença do 

video, recorrente em suas encenações seja como textura, contraponto narrativo ou 

elemento cenográfico. 

O público (poucos espectadores) assistia à encenação através da itinerância por 

três ambientes – influência direta do Teatro da Vertigem –, numa espécie de cenário-

instalação, onde havia pouca diferença entre palco e plateia. 

Sergio Salvia Coelho destacava no jornal Folha de São Paulo a adaptação, a 

encenação vigorosa e o mérito de ter “[...] uma atriz que consiga manter a 

verossimilhança do relato, sem ceder à declamação da densa poesia que se depreende da 

angústia de Lispector.” e que “[...] parece esquecer o texto a cada instante, olhando nos 

olhos o público que está em cena com ela, em sua sala de estar.”10. 

A atriz recebeu o prêmio APCA de melhor atriz (2002) pelo trabalho. O 

espetáculo também foi contemplado com prêmio APCA de melhor peça. A montagem 

teve apresentações em São Paulo, e em festivais pelo Brasil.  

 

2.2.1. Sala de Ensaio G.H. na voz do ator-diretor 

   

Às vezes – às vezes nós mesmos manifestamos o inexpressivo – em arte se faz isso, em amor de 
corpo também – manifestar o inespressivo é criar. No fundo somos tão felizes! Pois não há uma 

forma única de entrar em contato com a vida, há inclusive as formas negativas! Inclusive as 
dolorosas, inclusive as quase impossíveis – e tudo isso, tudo isso antes de morrer, tudo isso 

mesmo enquanto estamos acordados! 
(Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H.) 

 

Após doze anos da montagem, Enrique Diaz expôs os procedimentos para o ator 

utilizados na sala de ensaio de A Paixão Segundo G.H..especialmente para essa 

pesquisa11. Ele, premiado diretor, prestigiado por suas concepções cênicas, foi formado 

e exerceu primeiramente o ofício de ator e valoriza o intérprete sobremaneira. “Eu 

primeiro sou ator. E para mim isso é uma coisa delicada para minha vida porque não 

tem muita separação, entendeu?”. O crítico teatral Alberto Guzik ao analisar o criador 

escreveu:  
 
Sua visão do espetáculo, por conta da própria formação do artista, passa pelo 

                                                
10 COELHO, Sergio Salvia. "A Paixão Segundo G.H." altera percepção da realidade. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 12 de abril de 2003, Ilustrada. Pode ser encontrado no site, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u32036.shtml 
11 Entrevista realizada pela pesquisadora. Versão completa no ANEXO A.1. 
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ator, pelo desenho das personagens, pelo fenômeno da atuação. Todas as 
peças assinadas por Diaz tem a marca indelével de um diretor que é também 
ator, e que coloca em primeiro plano a figura do intérprete. No seu caso, ao 
contrário do que ocorre na obra de outros diretores de sua geração, o 
espetáculo é construído ao redor do elenco, a partir dele. E o fato de trabalhar 
com um elenco que ao longo do tempo se manteve bastante estável, permite o 
adensamento da pesquisa e a evolução dos artistas, que é perceptível a cada 
novo trabalho da trupe. (GUZIK, 2006, p. 306). 
 

Para o espetáculo A Paixão Segundo G.H. o ator-diretor juntamente com a atriz 

Mariana Lima, num processo de oito meses, experimentaram a zona de encontro dos 

processos criativos e colaborativos dos grupos Teatro da Vertigem12, de onde Mariana é 

egressa, e Cia dos Atores13, com que Enrique encenou seus espetáculos.  

Os criadores advindos dos dois importantes coletivos somaram à experiência o 

contato com as técnicas de viewpoints e Suzuki, os quais ambos experimentaram juntos 

pela primeira vez. A técnica criada por Suzuki trabalha a relação do ator e os pés (stom - 

centro de gravidade) para produzir presença do aqui e agora e fluxo de energia que 

influencia diretamente a fala a partir da situação física, não psicológica. A técnica de 

improvisação vinda da dança contemporânea, os viewpoints consistem em um processo 

de colaboratividade através de 9 pontos de vista: espaço, tempo, repetição, duração, 

gesto, arquitetura, forma, padrão de trajetória e resposta kinestésica. Os pontos de vista 

criam relação com próprio corpo não necessariamente narrativa ou dramática. 

Os artistas brasileiros haviam vivenciado a técnica Suzuki e os viewpoints 

durante um mês intensivo com a diretora americana Anne Bogart, em Saratoga Springs, 

em 2001. Bogart é professora da Columbia University e a partir de sua colaboração com 

o diretor japonês Tadashi Suzuki, fundou a companhia Saratoga Internacional Threatre 

Institute - A SITI Company14- sediada em Nova York. 

Ao retornarem ao Brasil, iniciaram apropriação do treinamento praticando 

junto com outros criadores o que haviam experimentado na SITI Company e, 

estabeleceram como tema para suas composições a literatura de Clarice. Nas palavras de 

Enrique: “[...] casou muito bem para a gente o trabalho da SITI Company, que para 

mim é um trabalho muito ligado numa espécie de formalismo. Voltamos muito prenhe 

das possibilidades, do treinamento, do imaginário e tal. Então o aspecto do trabalho 

físico dentro do espaço fazia muito sentido. Tem a questão jogo, a questão exploração, 

(que é muito rico, muito impressionante) um viés não psicológico, viés físico, relação 
                                                
12 Teatro da Vertigem, site oficial: www.teatrodavertigem.com.br. 
13 Cia dos Atores, site com dados históricos: www.enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399383/cia-dos-
atores. 
14 SITI Company, site oficial: www.siti.org. 
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com espaço, uma espécie de partitura. Isso exercita muito a cabeça da gente e na 

prática, um mundo onde você não precisa traduzir a emoção e sim criar uma 

encenação. Criar códigos, criar ações, espaços, relação com elementos, não tanto 

traduzir a emoção. Colocar em desenho no espaço. Em lógica. Em códigos teatrais. 

Não códigos psicológicos adaptados ao teatro, sabe? A gente estava com muita 

liberdade e muito instrumentalizados por essa prática. O trabalho da SITI Company 

tocava em várias coisas que eu já fazia antes, um tipo de ludicidade, uma coisa que eu 

já gostava muito, só que organizado numa gramática, num treinamento.” 

O treinamento de viewpoints e Suzuki possibilitou a confecção de partituras 

físicas.  
 

[...] o conceito de partitura, extraído da teoria musical e aplicado ao ator e à 
encenação, resulta na maioria das vezes metafórico, sem por isso excluir a 
busca de rigor implícita na utilização de tal conceito. De fato, falar em 
partitura significa falar de materiais que podem ser elaborados, fixados, 
combinados e reproduzidos. (BONFITO, 2002, p.79). 

 
Segundo artigo do diretor assistente da montagem Fábio Cordeiro15 a performance 

solo de dança-teatro Raiz quadrada de menos 116, interpretada por Mariana e dirigida 

por Enrique, já trazia um embrião do monólogo A Paixão Segundo G.H.. O solo de 

dança trazia partituras físicas executadas junto com fala, espécie de colagem de 

memórias físicas a partir do universo literário de Clarice. Mariana e Enrique foram 

inspirados pelos monólogos Bob, sobre Robert Wilson, e The Who, sobre Virgínia Wolf, 

ambos dirigidos por Anne Bogart. Raiz quadrada de menos 1, serviu como parte da 

pesquisa criativa de A Paixão Segundo G.H.. Segundo Enrique:“Uma coisa que fizemos 

foi trabalho de partitura, trabalho com o qual eu tenho um certo (tenho ou tinha, sei lá) 

um certo misto de sedução e rejeição. É um procedimento - criar uma sequência de 

movimentos até às vezes arbitrária - através da artificialidade mas que você procura 

organicidade. Muitas vezes você vê isso sendo usado de uma maneira que não passa 

para uma etapa que me atrai mais - aquilo realmente ser orgânico - por mais artificial 

como construção que seja. Você aplica o texto à partitura e vice-versa para criar uma 

fricção e até adaptar essa partitura mais tarde. A partitura poderia servir como 

processo, não necessariamente como resultado ou expressão. Nesse sentido ficava até 

mais fácil, até porque a Mariana é uma atriz que tem essa facilidade, não é atriz que 

                                                
15 artigo “A paixão Segundo G. H.: processo colaborativo e performance” publicado na Revista Sala Preta 
2003, nº 3. 
16 A performance foi apresentada no espaço circular do SESC Copacabana no Rio de Janeiro, em 2001. 
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pergunta ‘isso aqui vai dar em quê?’, ela sai fazendo como uma maluca com disciplina 

e tal. E aquilo é uma maneira do texto estar decorado dentro de um movimento que não 

é só de uma realização física, mas de vetores, distâncias e direções. O texto ficava vivo 

para ela e a partitura tirava de uma possível psicologização.”  

Segundo Enrique as partituras físicas tinham origens em verbos: “A origem das 

partituras vinha de verbos que poderiam ter a ver com o que fazíamos, verbos como 

sugestão. Vinham muito também do cotidiano, da casa. Às vezes era: pegar, limpar. 

Tinha relação com objetos também. Mas esses verbos eram na verdade, em última 

instância, também indagações sobre aquele universo, independente se era o universo 

lírico e delirante da Clarice ou o universo mais caseiro, mais concreto, mais doméstico 

que também está ali. De qualquer maneira ao montar a partitura você já está fazendo 

um exercício de falar dessas coisas e isso tornado gesto. E toda a disciplina desse gesto 

maior, menor, mais lento, repetido, decupado, ressonado, num nível que aí sim é onde a 

coisa começa a ficar interessante - se é um ator que tem essa compreensão e essa 

capacidade - que é a partitura te dar um campo para você fazer qualquer coisa. Pegar 

um gesto e deformá-lo ao nível de um gesto seguinte àquele. Ou de outra imaginação 

que eu teria ao fazer o gesto. No fundo ele se torna completamente livre e não te joga 

no vazio. Então, esse texto era provocado a estar no corpo dela de uma maneira como 

se o corpo dela fosse uma interface, entre o estímulo da partitura e o estímulo do texto. 

E isso já tira do texto a literatice dele, se a gente quisesse ser fiel a suposta intenção da 

autora, tira psicologia, ganha organicidade.” 

Além da apropriação de treinamento de viewpoints, Suzuki e a confecção de 

partituras físicas - que confere apuro técnico e trabalho milimetricamente coreografado, 

do gesto ao espaço cênico – trabalharam também a memorização do texto e a realização 

de vivências – procedimento marcante da Cia dos Atores e Teatro da Vertigem - através 

de workshops ou performances com temas específicos e com relação direta com 

universo de G.H.. Partindo de alguma proposta ou indagação cênica, a atriz era a autora 

da cena. Havia uma preparação, com roteiro ou não, deixando espaço para improvisos 

de modo que colocasse em jogo uma questão identificada no universo ficccional. 

Algumas proposições testadas: ‘como seria dizer este texto para um analista?’ ou ‘como 

seria dizer este texto numa conferência?’. Estes ensaios tiveram atriz, diretor e diretor-

assistente que comentavam o que fora apresentado.  

Os workshops tornaram-se a maior fonte das cenas do espetáculo. Além disso, os 

workshops também foram meio para possibilitar um depoimento pessoal da atriz 
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através da cena. De acordo com Enrique: “Optamos pelo depoimento pessoal. Tem uma 

memória pessoal ali, tem objetos que fomos trazendo, um pequeno núcleo de ícones 

pessoais, por exemplo, foto da avó da Mariana, outro negócio dela, e ali lá na frente 

montando a estrutura, eu pedi para a mãe da Mariana gravar uma historinha de 

criança com a voz dela. Está no fundo de uma música que você nem escuta direito. Mas 

essa não é a concepção do espetáculo, a gente usa esse material como forma de 

construir um código.” 

A construção da personagem G.H. não foi o apoio central da atriz nem da 

direção, a situação cênica era mais presente. Através de Enrique: “A gente não tinha 

tanto essa coisa de personagem. Mas tem, é teatro. Tem figurino elegante, ela fumava 

de um jeito elegante. Para desmoronar melhor o mundo de G.H. era melhor que o 

mundo dela fosse constituído. A impressão que eu tenho, era que isso era menos 

presente que a ideia e estado de ‘puxaram meu tapete existencial’. Isso em si já era 

muito forte, não havia um trabalho de ‘hum agora você está fazendo G.H.’ ‘hum você 

está perdendo G.H.’, ‘vamos procurar a G.H.’.” 

Segundo Cordeiro, o texto apresentava-se em presença. Mariana presentificava 

G.H. que presentificava Clarice:  
 

[...] haveria uma articulação entre memória e presentificação de uma 
experiência anterior via relato autobiográfico da personagem na confluência 
entre o “aqui e agora” da atriz durante a apresentação e os diferentes estágios 
de percepção de G.H, diante de seu relato. (CORDEIRO, 2003, p. 106). 

 

A partir do levantamento de diversos materiais do ator formados pelas partituras 

e workshops, a etapa seguinte foi de definição para construção do espetáculo: “Na hora 

que você fica convivendo com aqueles materiais todos, você vai ao mesmo tempo 

desenhando o trabalho, ao mesmo tempo introjetando, encarnando, praticando, 

amassando no próprio corpo aquele material, quando você vê é uma questão de: ‘esses 

caminhos já existem, agora vamos assumi-los e dar acabamento’. O Fauzi, ao ver, dizia 

‘Do que vocês estão falando? Teatro tem que entender!’.” 

 Sobre o processo de G.H. e a dificuldade em lidar com a literatura de Clarice, 

Enrique pontua: “A dificuldade não era exatamente pelo fato de ser literatura e passar 

a ser teatro. A dificuldade era que aquele texto da Clarice é uma loucura. [...] Aquilo se 

tornava mais intraduzível num primeiro olhar para a cena pela qualidade daquele 

texto. O texto era um mundo do indiscernível que Clarice fazia um caminho dela. Tem a 

ver com passar literatura para teatro sim, mas outra literatura passar para teatro teria 
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outra dificuldade. Ali, a dificuldade era a literatura passar para teatro, mas mais ainda 

qual literatura: a literatura de Clarice Lispector.” 

 

2.3. Simplesmente eu, Clarice Lispector (2009) 

 
Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo. Por puro carinho, 

mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem nenhum senso de superioridade ou igualdade, 
eu era por carinho a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso “fosse mesmo” o que 
eu sentia – e não possivelmente um equívoco de sentimento – que Deus sem nenhum orgulho 

sem nenhuma pequenez se deixaria acarinhar, e sem nenhum compromisso comigo, Ser-lhe-ia 
aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. 

(Clarice Lispector, Perdoando Deus in Felicidade Clandestina) 
 

O espetáculo Simplesmente eu, Clarice Lispector foi composto por depoimentos, 

entrevistas, correspondências e trechos dos livros Perto do Coração Selvagem (1943), 

Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres (1969) e dos contos Amor e Perdoando 

Deus, publicados na reunião de contos Felicidade Clandestina (1969). O espetáculo é 

construído em torno da própria autora Clarice numa dramaturgia que segue os temas 

vida, escrita, Deus e amor.  

A atriz, diretora e adaptadora Beth Goulart, identificada com a obra da autora 

desde adolescente, acalentou o desejo de criar algo com sua literatura. Foi depois de ler 

Cartas perto do coração, que reúne a troca de correspondências entre Clarice Lispector 

e Fernando Sabino, que teve a ideia de colocar a figura da autora como personagem 

principal. Ela se vale não só da personificação, mas também de quatro personagens: 

Joana, de Perto do Coração Selvagem; Lóri, de Uma Aprendizagem ou Livro dos 

Prazeres; Ana, do conto Amor e outra mulher anônima do conto Perdoando Deus.  

Com estreia em 2009 no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, a 

montagem contou com supervisão Amir Haddad.  

O espetáculo utilizou interferência da luz, vídeo e da dança, para romper com a 

encenação aparentemente realista e calcada no visagismo e composição da figura da 

intérprete transfigurada em Clarice.  

O cenário apresentava-se como espaço vazio e branco para se transformar ora 

em casa, ora em consultório do analista, ora num trem, ou numa sala de entrevista. O 

espaço se transformava conforme a situação e o código que era criado com a plateia por 

meio principalmente da luz e gestualidade. O ambiente do jardim botânico, local 

evocado pelo conto Amor, era caracterizado pela projeção em video.  
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A crítica recebeu muito bem o espetáculo e principalmente o trabalho da atriz: 

“Premiada com o Shell carioca de melhor atriz, Beth Goulart consegue esse 

espelhamento em ‘Simplesmente Eu, Clarice Lispector’. Escrito e dirigido pela 

protagonista, o monólogo supervisionado por Amir Haddad busca um retrato 

extremamente pessoal da escritora e amplia a comunicabilidade pela despretensão de 

não exigir da plateia referências sobre sua vida ou obra.”17. A atriz recebeu os prêmios 

Shell, APTR, Qualidade Brasil e Contigo! de melhor atriz pelo trabalho e a montagem 

recebeu o prêmio Qualidade Brasil de melhor espetáculo (2009).  

Simplesmente eu, Clarice Lispector continua, desde então, com suas 

apresentações. Em 2013 cumpriu temporada no Rio de Janeiro, em 2014 em Niterói e 

para o ano de 2015 tem previsão para apresentações ainda no Brasil e, em Portugal.  

 

2.3.1. Sala de Ensaio Simplesmente Eu, atriz-encenadora  

 
Era um corpo a corpo consigo mesma dessa vez. Escura, machucada, cega - como achar nesse 

corpo-a-corpo um diamante diminuto mas que fosse feérico, tão feérico como imaginava que 
deveriam ser os prazeres. Mesmo que não os achasse agora, ela sabia, sua exigência se havia 

tornado infatigável. 
(Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres)  

 

Após cinco anos da estreia do espetáculo, Beth Goulart, respondeu via e-mail às 

questões pertinentes ao processo Simplesmente eu, Clarice Lispector para essa 

investigação18. A atriz pertencente à família da classe artística, filha e neta de atrizes, 

iniciou-se no ofício bem jovem, aos 13 anos, sob direção de Antonio Abujamra. 

Constitui a sua formação teatral através da experiência, sem pertencer a um mesmo 

grupo nem a alguma escola. 

O processo da atriz-encenadora iniciou dois anos antes da estreia, com pesquisa 

intensa sobre obra da autora e livros que tratam de sua biografia, cadernos de literatura 

do Instituto Moreira Salles e depoimentos gravados para a criação do discurso 

dramatúrgico. Segundo ela: “Para construir o texto usei de muita intuição. Colocava os 

textos abertos na minha frente. Separei por temas, cada tema fazia um bloco em que os 

personagens se enquadravam. Não usei improvisação. A concepção veio na realização 

da adaptação, as cenas apareciam com suas imagens em minha mente e já dentro de 
                                                
17 JR, Dirceu Alves. Simplesmente Eu, traz Beth Goulart como Clarice Lispector. Revista Veja, Vejinha 
São Paulo, 16 de abril de 2010, pode ser encontrado no site, www.vejasp.abril.com.br/materia/teatro-
simplesmente-eu-clarice-lispector. 
18 Entrevista realizada pela pesquisadora. Versão completa no ANEXO A.2. 
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uma estrutura cênica.”. 

Após a construção do corpo do texto, Beth deu início a treinamento de voz com 

a preparadora Rose Gonçalves, especialista em voz e professora vocal da Escola de 

Teatro Martins Pena e Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).  Beth tinha como objetivo 

alcançar o modo que Clarice falava (sotaque nordestino combinado com língua presa, 

dando a impressão de sotaque estrangeiro) e a memorização do texto. “Os seis meses de 

preparação vocal foram justamente para que eu pudesse ter um domínio do texto 

suficiente para colocar o corpo em ação. Uma vez por semana, me encontrava com a 

Rose e ia, pouco a pouco, descobrindo a voz de cada personagem, a dimensão de cada 

palavra e o entendimento mais profundo do texto.” 

Depois da construção dramatúrgica e treinamento vocal, Beth optou por 

construir cada personagem a partir do procedimento da gênese. 
 

A gênese [...] é um processo analítico sobre o passado do personagem que 
propicia elementos importantes para o entendimento do seu presente e do seu 
futuro. [...] Por isso é fundamental trazer à elaboração da gênese dados 
concretos, uma descrição cartesiana do personagem e do meio que ele atua, 
estabelecendo a plataforma para o mergulho do ator na criação. (MILARÉ, 
2010, p. 142, grifo do autor). 
 

Nas palavras de Beth: “Cada personagem tem sua gênese e se chega a ele de 

várias formas. Costumo dizer que o ator é uma esponja que absorve todas as 

informações possíveis de cada personagem. No caso de Clarice, li tudo o que podia 

sobre ela, seus livros, entrevistas, correspondências, opiniões, teses de mestrado, vi e 

ouvi todas as entrevistas feitas, foi um processo de imersão no universo clariciano”.  

Da mesma forma que Enrique em A Paixão Segundo G.H identificou um 

depoimento pessoal na construção do espetáculo, Beth evidencia o depoimento do 

intérprete através da personagem em seu espetáculo:“[...] realmente fui encontrá-la 

dentro de mim mesma, em meus próprios sentimentos e opiniões. O personagem é um 

híbrido de Beth/Clarice que ainda se desdobra em quatro outros personagens dela.” 

Ela explica mais: “Busquei em cada personagem os pontos de contato comigo mesma, 

as semelhanças e diferenças, o que de mim tinha em cada uma delas. Foi isso que 

busquei na escolha dos personagens, para falar das fases da vida de Clarice através 

das personagens dela. Ela é uma autora que se revela em seus escritos, sempre 

podemos ver e sentir Clarice em suas histórias, em cada reflexão, em cada conto ou 

romance. Isso é fascinante. Amir Haddad disse que quanto mais mergulhasse dentro de 

mim mais perto ficaria dela. Devia falar de minha angústia e solidão para falar da 
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angústia e solidão de Clarice. Entendi que quanto mais pessoal somos no trabalho, 

mais universais nos tornamos, somos essencialmente humanos e isso nos torna iguais. 

E Amir Haddad costuma dizer que gosta de atores que dão depoimento em seu 

trabalho. Também acredito nisso, colocamos um pouco de nós em cada coisa que 

fazemos. Sempre deixamos a nossa marca e isso nos diferencia.” 

No processo, houve também confecção de partituras físicas para transformar a 

vivência da personagem Lóri em dança. A atriz-encenadora utilizou o recurso da 

gravação dos ensaios para período final de definição do espetáculo. “Pierina Morais no 

último mês de ensaios gravava para que eu pudesse analisar o resultado. Todos os 

criadores seguiram minhas indicações, eles sentiram que era um trabalho muito 

autoral e respeitaram minhas necessidades de intérprete e minha concepção na direção 

do espetáculo. Tive a supervisão do mestre Amir Haddad que me deu a dimensão do 

trabalho com suas impressões e ensinamentos. Por mais que tenhamos um plano de 

ação, a criação vem de uma zona desconhecida, de um inconsciente mais profundo e 

como Clarice só depois é que descobrimos o que realmente queríamos.” 

Ao todo foram dois anos de pesquisa, seis meses de preparação, dois meses de 

ensaio para a realização do espetáculo. Sobre a especificidade de trazer Clarice para o 

palco, Beth comenta:“Creio que Clarice pede uma dedicação, uma profunda revelação 

de si mesmo e do mistério da vida. Ninguém lê Clarice impunemente. É um espelho 

voltado para dentro. A coragem aparece dentro de nossos medos e fragilidades, é como 

um salto sem rede, esta é a beleza de nossa arte. Corremos riscos e alçamos vôos.” 

 

2.4. Estrelas (2013) 

 
Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão 

exterior e explícita. De onde no entanto até sangue arfante de tão vivo de vida poderá quem 
sabe escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia meu 

coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela – é claro que a história é verdadeira embora 
inventada – que cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e  

quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais 
preciosa que ouro – existe a quem falte o delicado essencial. 

(Clarice Lispector, A Hora da Estrela) 
 

A Hora da Estrela é o penúltimo romance e último livro publicado em vida por 

Clarice Lispector (1977). Narra a história da datilógrafa alagoana Macabéa, uma moça 

sonhadora e ingênua que migra para o Rio de Janeiro. Sua rotina é contada por um 

escritor fictício chamado Rodrigo S.M.: o namorado Olímpico de Jesus abandona-a para 
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ficar com Glória, que a aconselha procurar uma cartomante, a qual prevê um futuro 

feliz. Ao sair da consulta, Macabéa é atropelada e morre no asfalto. O livro possui duas 

temáticas entrelaçadas: a vida de uma retirante na cidade grande e uma reflexão sobre o 

papel do escritor. É, talvez, o seu romance mais famoso, e foi adaptado para o cinema 

por Suzana Amaral em 1985.  

A montagem Estrelas, com interpretação e idealização de Marilyn Nunes e 

direção de Júlia Varley, deslocou a literatura da autora à cena trazendo o romance A 

Hora da Estrela combinado com trechos da entrevista de Clarice concedida à TV 

Cultura pouco antes de falecer. Além da autora, a atriz também apresenta os 

personagens Macabéa, Olímpico, Glória e a cartomante Madame Carlota. 

O espetáculo apresentou-se com cenários e figurinos simples e poucos objetos, 

que se desdobraram em funções e significados. As duas, atriz e diretora, assinaram a 

adaptação, figurino e cenário da peça.  

Estrelas estreou em Holstebro, na sede do Odin Teatret, em 2013, na Dinamarca. 

No Brasil, apresentou-se na cidade de Presidente Prudente no mesmo ano. E, em 2014, 

cumpriu temporada na capital paulista no SESC Consolação e na Casa Laboratório para 

as Artes do Teatro.  

 

2.4.1. Sala de Ensaio Estrelas no caminho da atriz 

 
Ela sabia o que era desejo - embora não soubesse que sabia. Era assim: ficava faminta mas 

não de comida, era um gosto meio doloroso que subia do baixo-ventre e arrepiava o bico dos 
seios e os braços vazios sem abraço. 

(Clarice Lispector, A Hora da Estrela) 
 

Durante a temporada no SESC Consolação, Marilyn Nunes contou, em 

entrevista para esse trabalho19, todo seu percurso de quase cinco anos e os 

procedimentos usados para realização de Estrelas. A jovem atriz brasileira, de 

Presidente Prudente, teve profunda identificação com a personagem Macabéa, logo na 

primeira leitura, ainda na pré-adolescência. Tempos depois, a atriz conta que: “[...] me 

perguntei ‘o que quero descobrir?’, ‘quem eu sou como atriz, como artista, que 

linguagem eu quero seguir?’, (...) ‘E um pessoa respondeu com outra pergunta: ‘o que 

te move?’ E só passou uma coisa na minha cabeça: A Hora da Estrela”.  

Seu processo teve início em 2007, quando a atriz elaborou os primeiros materiais 

                                                
19 Entrevista realizada pela pesquisadora. Versão completa no ANEXO A.3. 
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cênicos, que seriam desenvolvidos em outras etapas. As primeiras cenas foram pautadas 

no treinamento recebido através de um curso com o grupo LUME20.  

Em junho de 2008, teve seu primeiro contato com Odin Teatret21 no Festival 

Internacional de São José do Rio Preto, no Brasil. O grupo, que foi criado em 1964 em 

Oslo na Noruega e, em 1966 transferiu-se para Holstebro na Dinamarca transformando-

se em Nordisk Teaterlaborium, é conduzido pelo diretor italiano Eugenio Barba, criador 

do conceito da Antropologia Teatral e, faz comumente apresentações internacionais.  

Marilyn assistiu às palestras, demonstrações técnicas e também ao espetáculo.  

Tudo causou-lhe espanto: “Eu tinha uma imagem de teatro poético e, de repente, vi uma 

cena que caia neve e em seguida passava churrasqueira com carne de verdade. Me 

causou muita confusão. E tirou a imagem do ator sem nada, só o ator em cena. Na 

época eu estava trilhando o caminho com pouco texto, sem maquiagem, sem objetos, 

não tinha nada”.  

Em 2009, a atriz mudou-se para os Estados Unidos para fazer intercâmbio e lá 

uniu procedimentos para sua criação, numa apropriação de treinamentos: “Juntei 

procedimentos aprendidos no Lume, com os exercícios do Odin e também com a 

Capoeira de Angola. Eu chegava, caminhava pelo espaço, passos lentos, querendo 

caminhar numa direção e sentia energia oposta, a resistência. Colocava música e 

seguia a música. Depois o contrário do que a música propunha. Trabalhava com 

oposições, quebra de ritmo. Depois eu repetia. Determinante para mim eram os 

movimentos com tridimensionalidade e também em diferentes níveis (baixo, médio, 

alto). O que determinava o que ficava ou não, era o prazer. Naturalmente, algumas 

coisas se perdiam e outras ficavam. E teci assim meu repertório de movimentação, que 

são os materiais do ator.”  

A atriz deu início também ao treinamento vocal:“Um dos treinamentos de voz é 

buscar falar o texto de muitas formas diferentes. Testei muito os textos. Porque cada vez 

eu buscava uma forma diferente de falar. Caixa de ressonância, volume, voz no espaço, 

em cima, em baixo, perto de mim, fora. Para mim era mais difícil o final, ‘como mesmo 

que eu marquei que eu vou fazer?’. Era muito mais difícil a memória de como dizer do 

que a memória do texto em si.”  

Marilyn passou a selecionar seus materiais, confeccionou sua partitura e, 

                                                
20 LUME – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, site oficial: 
www.lumeteatro.com.br. 
21 Odin Teatret, site oficial: www.odinteatret.dk. 
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experimentou o texto na partitura criada: “Eu tinha uma partitura e coloquei texto, e 

me surpreendi porque parecia que tinham coisas que foram feitas para isso. E outras 

que ajustei para que desse certo. Em outro caso, o texto determinou partitura, uma 

coisa textual que eu tentei transformar em físico e que depois pudemos cortar o texto. 

Quando eu coloco o texto no corpo é como se o corpo me ajudasse a memorizar o texto, 

não preciso me preocupar com texto, ele caminha junto.” 

Dos EUA, Marilyn foi para OdinWeek, programa no Nordisk 

Teaterlaboratorium, onde passou dez dias intensos. Essa experiência transformou sua 

visão de treinamento: “Depois da Odin Week eu voltei com outra visão de treinamento. 

Todo treinamento do Odin é muito voltado para cena - dilatação significa fazer os 

movimentos maiores, ocupar um espaço maior, físico, é mais objetivo. E comecei a 

reproduzir, mas nunca reproduzir imitando, (porque não tem nem como), reproduzir as 

coisas como reverberaram no meu corpo. E trabalhei com os objetos - ou seja, explorar 

a relação do ator com objeto. Voltei ao Odin no primeiro semestre de 2011 para mais 

treinamento, começava 6h30 da manhã correndo na neve da Dinamarca e terminava 

18h, às vezes 19h30. Fui vivenciando tudo que eu tinha lido nos livros.” 

Ao retornar ao Odin, no primeiro semestre de 2011, para fazer um workshop de 

criação com esse treinamento intenso de quase 10 horas durante todos os dias, a atriz 

teve a oportunidade de conhecer Julia Varley, atriz inglesa que além de trabalhar com o 

grupo dinamarquês desde 1976, está envolvida na concepção e organização da 

International School of Theatre Anthropology (ISTA) e da Universidade de Eurásia 

Theatre, ambos dirigidos por Eugenio Barba. Ela também está ligada ao Projeto 

Magdalena, uma rede de mulheres no teatro contemporâneo, é diretora artística do 

Festival Internacional de Trânsito, em Holstebro e editora do The Open page, um jornal 

dedicado ao trabalho das mulheres no teatro. 

 Julia já havia trabalhado com textos de Clarice Lispector para a cena 

anteriormente com a atriz argentina Ana Woolf  e Marilyn pôde mostrar seu material 

com cerca de uma hora para ela. Todo material foi apresentado em língua portuguesa 

porque a diretora conhecia o português, já que havia trabalhado muitos anos com o ator 

brasileiro Augusto Omolú no Odin.  

Julia aplicou o treinamento e modo de trabalho do Odin Teatret para criação de 

novas cenas, acolheu os materiais de Marilyn e traçou dramaturgia textual e cênica para 

criação da peça através de improvisação. Segundo Marilyn: “Nos primeiros encontros 

Julia disse: ‘improvisação é uma coisa que a gente faz quando confia no outro. Você 
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estará revelando quem você é, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, sem 

expectativa, no seu tempo, no seu ritmo. Pode durar um minuto, ou uma hora, você 

pode jogar com objeto, no instante seguinte você pode ser o objeto que foi jogado. No 

outro, pode ser a pessoa que jogou esse objeto. A improvisação é de cada um. Para 

você ser o que você quiser.’ E deu um tema: o primeiro dia que eu vi o mar. Quando eu 

terminei, quase exausta, ela disse: ‘agora repete’. Fiz uma cara ‘meu deus, o que eu 

vou fazer agora’ e aí fui descobrindo no meu corpo. Meu corpo tinha sim uma memória 

daquela improvisação. E quando terminei ela comentou ‘você esqueceu de..., de ...’ E 

apontou tudo, porque desde a primeira improvisação ela foi anotando. Nós ficamos 

refazendo muitas vezes essa improvisação. Ela trabalhou muito nisso: fazer uma 

dramaturgia do ator, dinâmicas, mudanças. Às vezes ela pegava um elemento da 

improvisação e misturava no meio de outros materiais que estavam muito homogêneos. 

Ela brincou com a ordem da minha improvisação. Cortou coisas... então eu precisava 

de um tempo sozinha para reorganizar e fazer na mesma frescura, no mesmo ritmo. 

Lembra que eu tinha partitura e texto? Agora era outro texto naquela ação. Lembra que 

a memorização se dava com a partitura? Isso foi uma coisa difícil porque já estava tão 

enraizado, orgânico que eu tive que mudar tudo de ordem, cortou cena em 4 partes e 

colocou outras coisas no meio. Eu reapresentava a ela que fazia novas alterações. 

Minha cabeça parecia que ia explodir de tanta informação. Então passei a gravar, já 

que ela mudava muito. Nunca havia trabalhado com ela, então achava que o que ela 

tinha mudado era muito importante e ia ficar no espetáculo. Mas quando memorizava 

ela vinha e mudava tudo de novo. Um dia depois da estreia, ‘Marilyn corta essa 

palavra’, ainda fez pequenas mudanças com a estrutura toda pronta.” 

O processo em que Julia conduziu Marilyn se relaciona completamente com o 

processo do Odin, segundo a atriz “[...] começar de muito material e ir selecionando.” 

Esse procedimento relaciona-se diretamente com a sala de ensaio de Enrique Diaz que 

também, através de muitos materiais criados, pôde então fazer sua seleção.  

Para construção de personagem, Marilyn se ateve às indicações de narrativa, 

principalmente para Macabéa. “Ao voltar ao texto descobri muitas coisas que Clarice 

diz a respeito dos seus personagens: a Macabéa é neurótica, está no texto. Se preocupa 

com pequenas coisas, pisca os olhos, um pouco corcunda ... e essas pequenas coisas 

que eu fui trazendo para o físico. E a autora me deu muitos elementos cênicos: quando 

ela falava que a Macabéa andava em câmera lenta e escreve para isso 

"leeeeeeennnnnnnta" eu fazia a mesma ação que eu tinha criado em cena, fazia bem em 
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câmera leeeeeennnnnnnta, ia buscando todas as informaçõezinhas que ela dava. Outro 

exemplo, Macabéa era uma moça que todo domingo ia ao cinema, comprava rosa 

vermelha nos dias de pagamento. Presenteava-se com um batom vermelho. Comecei a 

imaginá-la como uma pessoa comum, ela não é uma miserável distante do leitor, está 

perto dele. Ela tem lugar para morar, tem trabalho, domingo livre. Eu inclusive fui na 

rua que Clarice Lispector descreve no livro no Rio de Janeiro.” 

A atriz, assim como Mariana Lima e Beth Goulart, também articulou suas 

memórias e sua visão de mundo para criar seu depoimento pessoal através da obra. Esse 

recurso é nominado de princípio de equivalência no Odin. De acordo com 

Marilyn:“Clarice está por detrás dos personagens que ela coloca no livro, isso me 

inspirou para eu, Marilyn, estar por detrás dos personagens que estou vivendo. Pede 

uma pessoalidade. Você não consegue fazer se não voltar para si mesmo, porque 

Clarice fala dela. Aconteceu muitas vezes de, para entender uma situação que autora 

colocava, eu buscar relação na minha vida. Este é um principio do Odin, chamado de 

princípio da equivalência. Busquei uma equivalência daquele texto na minha vida. 

Buscava em mim como era o meu sofrer ou como era minha alegria, coisas que eu vivi. 

Esse meu processo de criação dos materiais do ator nem sempre aconteciam em sala de 

ensaio, pelo contrário, invadiu a minha vida, então às vezes eu estava brincando com 

crianças e eu roubava coisas que aconteciam para meu material. Eu sofria e já 

percebia meu gestual ‘olha essa mão’ e já anotava e hoje está no espetáculo. Então 

comecei a ficar atenta em como meu corpo respondia a uma circunstância. Isso ia 

ativando uma criatividade. Claro, fica diferente do que aconteceu na minha vida 

pessoal, mas tem fio condutor que inicia na minha vida pessoal.” 

 Sobre o processo de Estrelas a atriz afirma: “Quando começa é só o primeiro 

passo para um caminho que nem eu como atriz nem ela como diretora sabemos onde 

chegará. Ela não tem nada pré concebido, é como se fosse um caminhar no escuro.” 

 

 

 

As transcrições completas das entrevistas realizadas com Enrique Diaz, Beth 

Goulart e Marilyn Nunes constam no ANEXO A, denominado de Diálogos 

Amplificadores da Prática (A). 
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CAPÍTULO 3 – ATRAVÉS DO ATOR 

 

3.1. Duas montagens realizadas: O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar 

 
 A um certo modo de olhar, a um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos e a isto chamamos 
amor. E então não é necessário o disfarce: embora não se fale, também não se mente, embora 

não diga a verdade, também não é mais necessário dissimular. Amor é quando é concedido 
participar um pouco mais. 

(Clarice Lispector, O ovo e a galinha in Felicidade Clandestina) 
 

 

Os diálogos com os criadores de A Paixão Segundo G.H., Simplesmente Eu, 

Clarice Lispector e Estrelas permitiram afastamento, reflexão e análise dos processos 

de duas montagens com a literatura de Clarice, sob a minha direção: O Ovo e A Galinha 

(2010) e Brincar de Pensar - contos de Clarice Lispector no palco para pessoas 

grandes ou pequenas (2013). Na condição de pesquisadora pude reconhecer o caminho 

percorrido.  

O conto O Ovo e a Galinha foi escrito em 1969 e é considerado por Clarice o 

conto mais hermético, mais incompreensível e ao mesmo tempo compreensível e 

envolvente.  A montagem homônima, idealização e interpretação de Angélica di Paula, 

deslocou o conto na íntegra para o palco.  

Em espaço intimista a peça transformava o narrador em uma mulher que atinge 

uma espécie de estado zen e iluminado após uma noite de insônia. Com a realidade 

suspensa, uma nova percepção surge quando ela vê um ovo.  

O espetáculo se compunha na integração de linguagens como o vídeo e a dança. 

A crítica foi bastante favorável. Cesar Augusto, no jornal Estado de São Paulo, 

afirmou: “A direção de Vanessa Bruno parece optar mesmo pela delicadeza para 

conduzir a personagem no estado de suspensão que a autora propõe.”22 E o crítico 

Nelson de Sá no blog da Folha ressaltou: “A atriz Angélica di Paula, a direção de 

Vanessa Bruno - e a luz de Lenise Pinheiro - me resgataram do cinismo. A encenação 

não responde às grandes questões do dia, sociais ou políticas, e mal se consegue 

distinguir o tema central, para além daquele cenário de fogão e mesa, parte de nossa 

estúpida-pequena-vida. Mas Clarice/Angélica está com uma perspicácia espantosa para 

tanta juventude, preencheram pouco a pouco o vazio de vida, que era meu, naquela 

                                                
22 AUGUSTO, Cesar. Não entendeu? Então quebre, frite ou cozinhe. Estado de São Paulo, São Paulo, 11 
de dezembro de 2010. Caderno 2. 
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tarde no SESC Consolação. Valeu pela temporada.”23 

O espetáculo fez sua estreia no SESC Consolação, sala Beta em São Paulo, onde 

realizou duas temporadas, em 2010. Fez apresentações também no SESC Ipiranga, 

SESC Santo André, CIT –ECUM,  XVII Festival Nacional de Teatro de Presidente 

Prudente (FENTEPP) e 54ª - Festival Santista de Teatro (FESTA). 

O segundo espetáculo, Brincar de Pensar - contos de Clarice Lispector no palco 

para pessoas grandes ou pequenas, foi composto por 8 contos ou crônicas de Lispector, 

publicados no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973: Felicidade Clandestina; Restos do 

Carnaval; Come, Meu Filho; Uma Esperança; Sou Uma Pergunta; Das Vantagens de 

ser Bobo; Se Eu Fosse Eu e Brincar de Pensar. 

A montagem com interpretação de Isabel Wilker, Livia Vilela e Cesar Genaro (e, 

posteriormente com Elisa Volpatto e Luiz Felipe Bianchini) criou fio condutor entre os 

textos, conjugou várias linguagens para criar um espetáculo multimídia para um público 

amplo, definido como censura livre, para pais e filhos, especialmente crianças a partir 

de 7 anos. 

A crítica teatral destacou a montagem. Dib Carneiro Neto indicou na revista 

Crescer como “[...] maravilha para crianças”24. A revista Vejinha observou que “[...] a 

garotada se diverte com a riqueza de detalhes e a narrativa fácil de Brincar de Pensar. 

Na outra ponta os adultos saem um pouco reflexivos, mas sem peso, com a 

adaptação”25. E a crítica Monica Rodrigues da Costa pontuou: “Brincar de Pensar 

propõe um jogo em que o pensamento é o protagonista da história, ao lado de memórias 

e inquietações de uma jovem narradora, que a atriz Isabel Wilker interpreta com 

astúcia.”26 

Brincar de Pensar - contos de Clarice Lispector no palco para pessoas grandes 

ou pequenas estreou em 2013 na Mostra Palcos do Centro de Cultura Judaica, fez 

apresentações no Teatro MuBE Nova Cultural em São Paulo e Centro Cultural Wurth, 

em Cotia. Cumpriu em 2014 temporada de três meses na Livraria da Vila do Shopping 

JK Iguatemi e realizou 24 apresentações no SESC Pinheiros, além da Virada Cultural 

                                                
23 Sá, Nelson de. O Ovo e a Galinha. Blog da Folha. Cacilda.13 de junho de 2010. Pode ser encontrado no 
site, www.cacilda.folha.blog.uol.com.br/arch2010-06-13_2010-06-19.html. 
24 NETO, Dib Carneiro. “Pia Fraus e Clarice Lispector: duas maravilhas para crianças”. Revista Crescer, 
18 de abril de 2014. Pode ser encontrado no site, www.revistacrescer.globo.com/Colunistas/Dib-Carneiro-
Neto/noticia/2014/04/pia-fraus-e-clarice-lispector-duas-maravilhas-para-familia.html. 
25 RIBEIRO, Bruna. Literatura para todos. Crítica Vejinha, Veja São Paulo, São Paulo, 24 de setembro de 
2014, p.84 e p.85. 
26 COSTA, Monica Rodrigues da. Peça explora a experiência da linguagem, Folha de São Paulo, Crítica 
Guia da Folha, seção Crianças, 2 a 8 de maio de 2014. P.84. 
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Paulista em São José do Rio Preto e sessão para 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao 

Teatro Infantil e Jovem no  Teatro Viradalata. 

Os procedimentos usados intuitivamente na primeira experiência com uma única 

atriz em cena, em O Ovo e a Galinha, foram manipulados, testados, trabalhados, 

transformados, organizados e reorganizados em Brincar de Pensar. Na segunda 

montagem, durante 16 meses estive envolvida como diretora conduzindo atores com 

experiências bastante distintas entre si.  Na primeira vivência eu e a atriz partíamos de 

uma linguagem em comum e um vocabulário muito estabelecido por conta do trabalho 

no Centro de Pesquisa Teatral27(CPT). Na segunda experiência os atores não tinham a 

vivência do CPT em comum e fez-se fundamental e precioso valer-me do treinamento e  

princípios apresentados e vivenciados com o diretor Antunes Filho.  

 

3.2. Experiência Pregressa para as salas de ensaio de O Ovo e Brincar  
 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a 
vida. 

Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. 
Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. 

Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. 
Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo 

início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os 
monstros apocalípticos? 

(Clarice Lispector, A Hora da Estrela) 
 

Desde 2004 estou ligada ao Centro de Pesquisa Teatral (CPT) coordenado por 

Antunes Filho.  

Antunes é um dos ícones do teatro brasileiro. Hoje com 85 anos, começou sua 

carreira teatral na década de 50 com diretores estrangeiros que vieram do pós-guerra 

para o Brasil, especificamente para São Paulo trabalhar no Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC). Com mais de 60 anos de caminhada prática, Antunes investiga profundamente e 

ininterruptamente o ator. Sua busca incessante é por um ator absolutamente senhor do 

palco: 
 

Se massacrar é obrigar o ator a estudar, a assumir responsabilidade do 
momento em que vive, é fazer do ator o senhor dentro do palco e dentro da 
história em que ele participa, então, nesse sentido, massacro o ator. Eu o 
quero independente, eu o quero senhor absoluto do palco [...] o ator terá que 
ser ao mesmo tempo cientista, artista, físico, matemático, professor de 
literatura, político e sociólogo. Pode ser meio utópico o que vou dizer, mas o 

                                                
27 Centro de Pesquisa Teatral (CPT), site oficial: ww2.sescsp.org.br/sesc/hotsites/cpt_novo. 
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ator será a grande síntese do conhecimento humano. [...] Se mostrar tudo isso 
ao ator é massacrar, então eu o massacro. (FILHO, 1973)28 

 

Seu espetáculo antológico Macunaíma marcou o início do teatro contemporâneo 

brasileiro ao construir uma dramaturgia cênica a partir do texto literário de Mario de 

Andrade. Desde 1982 Antunes também é coordenador do CPT, espaço empenhado na 

formação e desenvolvimento de novos conceitos e exercícios na busca do refinamento 

de um método próprio de interpretação para o ator subsidiado pelo Serviço Social do 

Comércio (Sesc). O crítico Yan Michalski define:  
 

Antunes Filho é uma das figuras exponenciais do teatro brasileiro de hoje, 
talvez a única a integrar o restrito grupo internacional de encenadores que 
vêm renovando, obstinada e inspiradamente, a cena mundial. Incorporando 
no seu trabalho influências tão contraditórias como Bob Wilson, Tadeusz 
Kantor, Kazuo Ohno, o expressionismo alemão, a psicanálise junguiana, a 
física moderna e, com crescente intensidade, a filosofia oriental, ele as funde 
numa escritura cênica de uma feroz coerência pessoal, com características ao 
mesmo tempo universais e brasileiras. Sua opção por trabalhar com atores 
jovens e inexperientes, lhe tem valido não poucas críticas [...]. Mas este é um 
ônus que ele assume pagar para poder trabalhar num âmbito de liberdade de 
criação de que nenhum outro diretor brasileiro dispõe. (MICHALSKI, 
1989)29.  
 

 

Antunes parte do conteúdo e estrutura de Stanislavski, une ao entendimento de 

teatro épico e distanciamento apresentado por Bertold Brecht e empresta conceitos da 

cultura oriental como o yin e yang somando também conceitos filosóficos. Propõe aos 

atores leitura de livros como O Poder do Mito de Joseph Campell, Tao da Física de 

Fritjof Capra, A Arte Cavalheresca do Arqueiro Zen de Eugen Herrigel, Politzer – 

princípios fundamentais de filosofia de Guy Besse e Maurice Caveing, Paradoxo sobre 

o Comediante de Diderot. As forças e princípios apresentados por cada obra são 

entendidos como complementares, assim como as linguagens estéticas também vistas 

como complementares para transformar mente e corpo do intérprete. Há um somar 

constante, um trabalho simultâneo com opostos na busca de várias referências e 

sucessivas camadas para formar o ator criador, artista pleno, ser humano consciente de 

sua responsabilidade social e espiritual.  

O teórico Sebastião Milaré no livro Hierofania traça o caminho de 
                                                
28 FILHO, Antunes. Entrevista do encenador ao Diário de São Paulo, 04 de dezembro de 1973. Pode ser 
encontrado no site, www.enciclopedia.itaucultural.org.br/en/pessoa18335/antunes-filho. 
29 MICHALSKI, Yan. Antunes Filho. In: Pequena enciclopédia do teatro brasileiro contemporâneo. Rio 
de Janeiro, 1989. Material elaborado em projeto para o CNPq, pode ser encontrado em 
www.enciclopedia.itaucultural.org.br/en/pessoa18335/antunes-filho. 
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conhecimentos e principais referências para Antunes: 
 

Começou a investigação de meios de reproduzir cenicamente a realidade por 
intermédio de Stanislavsky. Depois, Brecht lhe explicou que a cena é uma 
realidade e nela só cabem sínteses críticas, capazes de levar o espectador a 
ver de nova maneira a sua realidade. O marco de ambos os caminhos é a vida 
cotidiana, a noção que o ser humano tem de mundo a partir do que vê, dos 
seus sentidos e da sua razão. 
Estimulado por Brecht, Antunes começa a explorar a própria cena como uma 
realidade. Evidentemente, realidade artística e, por isso, capaz de produzir 
conhecimento. Começa a elaborar essa realidade do ponto de vista zen-
budista, imaginando o Universo em fluxo contínuo, onde passado, presente e 
futuro são abstrações destituídas de sentido. Não só movimento causa e 
efeito, mas uma dinâmica alimentada por yin e yang, na qual causa e efeito 
têm conteúdos inacessíveis à percepção cotidiana dos nossos sentidos. Com o 
pensamento de Mircea Eliade, começa a perceber as matizes arcaicas que a 
psicologia de Jung ambienta no inconsciente coletivo. E o inconsciente 
coletivo produz uma pulsação constante no interior da realidade comum, 
objetiva e concreta, impregnando-a de irracionalismos que a psicologia 
freudiana não alcança (ou reduz a um estereótipo). Por fim, a nova física, 
particularmente a interpretação de Copenhague da teoria quântica, lhe oferece 
novos instrumentos para a compreensão dessa realidade como sistema 
cósmico, só possível de se captar pelo pensamento ou pela linguagem não 
linear. 
Seguindo as ideias desses grandes artistas-teóricos, Antunes buscou meios 
para tornar o espetáculo teatral uma visão artística da realidade. (MILARÉ, 
2010, p.35, grifo do autor). 

 
   

De toda a vivência transformadora nesses anos com Antunes, primeiramente 

como atriz (experimentando no meu corpo), depois como diretora (trabalhando com 

textos dos autores do Circulo de Dramaturgia do CPT) e então professora de aulas de 

retórica, dramaturgia e teorias para atores no curso Introdução ao Método do Ator 

(CPTzinho), ficaram práticas que se tornaram treinamento para meu trabalho de atriz e 

que uso como princípios no meu trabalho de diretora. Exercícios nomeados de 

caminhada, funâmbulo, loucura, callas, blues30 e alguns princípios discutidos 

constantemente no CPT norteiam meu trabalho. Outro procedimento que caracteriza o 

método de Antunes e faz-se determinante para mim é o prêt-à-porter. A importância do 

prêt-à-porter é absoluta, fundamental e decisiva. Depois de passar por essa experiência 

nunca mais li ou fiz uma cena da mesma forma.  
 

O prêt-à-porter é um não espetáculo que é espetáculo”, diz Antunes, tentando 
definir o trabalho. “Uma improvisação que não é uma improvisação, um 
esboço descartável na sua aparência”, prossegue ele ponderando por fim 
tratar se de “uma reflexão sobre o fazer teatral”. Enfatiza os meses de 

                                                
30 No capítulo A preparação do corpo I: como chegar ao estado yin e yang perfeito e A preparação do 
corpo II: em busca de um repertório expressivo em Hierofania, Sebastião Milaré explica tais exercícios 
do treinamento ministrado por Antunes Filho no CPT. 
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trabalho e a prática de exercícios diários para se chegar a esse resultado e 
chama o prêt-à-porter de proposta básica: é e não é – é apenas uma 
probabilidade de ser não sendo. O prêt-à-porter é uma virtualidade. 
(MILARÉ, 2010, p.347, grifo do autor). 

 

O prêt-à-porter, considerado por muitos como exercício de naturalismo, é um 

encontro, embate, fricção entre dois artistas que mergulhando em si mesmos constroem 

juntos uma pequena e curta obra através da linguagem do falso naturalismo.  

O falso naturalismo é a busca por um realismo ou naturalismo construído, 

distanciado de esteriótipos que quer “ [...] colocar o ator no estado de observador dele 

mesmo e do personagem” (MILARÉ, 2010, p.339). 

A dupla de atores tem uma semana para encontrar um tema para uma situação 

cotidiana, sem texto prévio, cenário com poucos objetos, figurino e sonoplastia muito 

simples quase caseiros “[...] visando alcançar,’através de colisões de objetos, silêncios, 

gritos e ritmos, a criação de uma verdadeira linguagem física à base de signos e não 

mais de palavras’”(MILARÉ, 2010, p.344). O resultado é compartilhado com Antunes e 

outros atores e discutidos por todos.  

Passar pela escrita e confecção de toda a cena a partir do encontro simples e 

sincero com outro artista deu-me consciência do fazer teatral em seu maior objetivo - o 

que dizer ao público e como escolher dizê-lo - e esse processo me revelou uma maneira 

para trabalhar transformando-se em interferência direta no meu processo de 

individuação.  

Eu já estava muito impregnada de toda a obra de Clarice e constantemente 

recorria a seus textos para criação das cenas modelo prêt-à-porter. Em Prêt-à-porter 9, 

na cena Um Escritório ao Entardecer31 minha personagem tinha traços nítidos de 

Macabéa de A Hora da Estrela.  

Para além do prêt-à-porter, do treinamento e princípios aprendidos com 

Antunes, novas relações entre experiência e procedimentos se fizeram depois de 2010, 

na sala de ensaio de O ovo e a galinha e Brincar de Pensar.  

A lida com Clarice, tomar consciência da minha experiência pregressa e os 

pontos de intersecção com os criadores entrevistados fez com que eu criasse um 

caminho. Da mesma maneira que Marilyn Nunes se apropriou do treinamento do Odin 

Teatret dirigido por Eugênio Barba para construção de materiais para Estrelas ou 

Enrique Diaz fez apropriação do treinamento oferecido pela SITI Companhy para A 

                                                
31 Cena apresentada com Osvaldo Gazotti durante o ano de 2008 no Espaço CPT SESC Consolação. 
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Paixão Segunda G.H., o treinamento do CPT juntou-se a outras experiências para dar 

conta do desafio de lidar com texto Clarice em cena.  

Como a opção é por fazer um recorte dos procedimentos para o trabalho do 

intérprete, a atenção não está voltada para a interferência da direção, nem a relação com 

equipe de criadores como apoio dramatúrgico, produção multimídia, trilha sonora, etc. 

Também não adentra profundamente em aquecimento corporal ou treinamento vocal 

considerando estes pré-requisitos de quaisquer trabalhos, com ou sem textos claricianos. 

Também não contém a parte prévia, e fundamental, de análise de texto.  

O caminho escolhido aponta para levantamento de materiais e composições para 

o diretor. Momento chave onde há um cruzamento do treinamento (corporal e vocal) 

com elementos estudados e pensados para a realização da cena. Esse caminho serve, 

fundamentalmente, de alimento para a “cozinha do ator32”.  

Este caminho de procedimentos foi ministrado por mim no projeto Inter-

Câmbios, durante uma semana intensiva, com um grupo de 20 alunos graduandos em 

artes cênicas de 3º ano na Universidad de Costa Rica que estudavam teatro 

contemporâneo. Dada minha experiência pedagógica e visando a formação do artista 

teatral proponho, para maior aproveitamento, além da definição ou explicação dos 

procedimentos, uma sugestão de instrução, numa maneira de aliar meu trabalho de arte-

educadora e ajudar ministrantes e diretores e/ou auxiliar na compreensão do ator. E, 

didaticamente se divide em três partes: criação de materiais, definição e exploração da 

cena.   

Os passos foram dados. E este trajeto eu chamei de ExperimentoClarice. 

 

3.3. Sala de Ensaio ExperimentoClarice 

 
Essa incapacidade de atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto de... de quê? 

procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento. Esse modo, esse "estilo" 
(!), já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente e apenas é: uma procura 

humilde. Nunca tive um só problema de expressão, meu problema é muito mais grave: é o de 
concepção. Quando falo em "humildade" refiro-me não à humildade no sentido cristão (como 

ideal a poder ser alcançado ou não); refiro-me à humildade que vem da plena consciência de se 
ser realmente incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. Virgem Maria, até eu mesma me 
assustei com minha falta de pudor; mas é que não é. Humildade como técnica é o seguinte: só 

se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente.  
(Clarice Lispector, Humildade e Técnica in Aprendendo a Viver) 

 
                                                
32 termo recorrente usado pela atriz brasileira Juliana Carneiro da Cunha ao ministrar oficina junto com 
seus colegas do Théâtre du Soleil em 2013, na Oficina Cultural Oswald de Andrade em São Paulo. 
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Para o inicio do trabalho é importante o corpo estar alongado, disponível. Após 

alongamento ou preparação corporal, recomendo a postura neutra - pés paralelos na 

mesma distância que os ombros; peso do corpo distribuído no centro dos pés; topo da 

cabeça em direção ao céu (e não o queixo); e atenção aos joelhos, nem superesticados, 

nem flexionados.  

 

- caminhada 

A partir de então, inicia-se a caminhada. Consiste em caminhar em círculos pelo 

espaço com algumas imagens mentais. Primeira imagem: imaginar a própria coluna 

vertebral iluminada, como se fosse possível carregar uma luz de cozinha (fluorescente) 

acesa verticalmente em nossa coluna. Segunda imagem: visualizar um grande gancho 

que suspende o corpo pela nuca verticalmente, semelhante a um gancho que segura 

carnes no açougue. Terceira imagem: ver um fio imaginário que puxa o umbigo na 

horizontal para frente. Quarta imagem: pensar que os olhos tem uma raiz, um fundo 

atrás da cabeça, uma espécie de tela de cinema acima da nuca e, é a partir dessa grande 

tela ou, desse fundo de olho que iremos olhar (o outro, o espaço, o público). Quinta 

imagem: imaginar que braços transformam-se em pêndulos com bolinhas de chumbo na 

ponta dos dedos, e a partir do movimento iniciado no ombro (sem quebra no cotovelo) 

podem seguir fluxo natural do caminhar.  

Coluna ligada, gancho na vertical, umbigo na horizontal, fundo de olho e 

braços pêndulos durante a caminhada são imagens-chaves para o início do treinamento. 

Em atividade, espera-se chegar a um relaxamento ativo do ator, onde pernas, braços e 

cabeça fiquem soltos e relaxados, ao mesmo tempo, que haja presença e tônus para 

ativar o estado criativo do intérprete. Durante todo o trabalho é esperado manter 

consciência e busca de uma respiração plena.  

  

Instrução: Caminhe! Esvazie a mente! Respire plenamente! Experimente ligar sua 

coluna. Siga caminhando. Solte maxilar e respire. Horizontalidade te empurra para 

frente através do umbigo. Verticalidade te puxa para cima pela nuca. Braços, pernas, 

cabeça relaxados! Os braços são pêndulos! Olhe pela raiz do olho! Fundo de olho! 

Traga a plateia para sua tela de cinema, traga o público para seu mistério. Somos antes 

de tudo, encantadores. Somos doadores. Doamos corpo, suor, lágrima, sensações, e 

também atraímos o público para nosso “cinema pessoal”. Siga caminhando. Se 

mantenha na vertical e em movimento na horizontal! Ombros relaxados, em direção ao 
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chão. Solta a respiração pela boca. Solta maxilar. Deixe para trás o corriqueiro 

cotidiano, o prosaico, para preparar-se para o trabalho. Descubra com prazer essas 

imagens no seu organismo. 

 

A caminhada era feita por 30 a 40 minutos e realizada com música de marcha no 

CPT. Nos ensaios com a literatura de Clarice, propunha até 10 minutos, e com outro 

repertório musical, músicas que acreditava dialogar com o ambiente sonoro que já 

estava buscando trazer para a montagem. O importante é que a caminhada seja realizada 

em um ritmo estimulante para o início do trabalho.    

 

- funâmbulo 

Depois da caminhada, parte-se para o exercício nominado de funâmbulo que 

consiste em caminhar por uma linha imaginária, semelhante ao equilibrista que anda 

sobre um arame ou uma corda suspensa a grande altura normalmente em espetáculo 

circense.  Porém é pedido que o ator não represente ou finja que está sobre uma linha 

mas que tente experimentar um real desequilíbrio corpóreo a partir da variação de apoio 

do peso nos pés (lateral interna e lateral externa dos pés) e alternância nos movimentos 

de vetores dos joelhos. O importante é que ator deixe o seu próprio corpo reagir ao 

movimento de desequilíbrio que ele propõe, não importando o que está resultando de 

movimento externo. Deixar o corpo reagir ao desequilíbrio proposto e não fingir ou 

criar a reação antes dela acontecer é fundamental. 

O funâmbulo é uma ferramenta para o aprimoramento da percepção do intérprete 

sobre si mesmo. Percepção sobre suas tensões, repetições gestuais (espécie de muletas), 

percepção de sua respiração, visando o descondicionamento de seu organismo.  

Recomendo descobrir prazer na realização. Exercitar mecanicamente no intuito de 

acertar não cumpre o objetivo. 

 

Instrução: Escolha uma linha no espaço, com coluna ligada, gancho de carne, fundo de 

olho, braços e pernas relaxados, coloque um pé na frente do outro com joelhos 

flexionados. Ande sobre esta linha imaginária. Respire, não prenda a respiração. Não 

represente um equilibrista, somente caminhe deste modo. Agora, feche os olhos. E 

novamente caminhe sobre a linha. Não finja. Perceba as sutilezas. De olhos fechados 

queira caminhar na sua linha reta imaginária. Agora, de olhos abertos, repita a 

proposta com sutileza. Qual a diferença entre olhos abertos e fechados? Responda 
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mentalmente a si mesmo. Desloque o peso do corpo nos pés. Alterne o peso no 

calcanhar, lateral externa e lateral interna. Perceba a diferença sutil de peso na planta 

do pé. Solte maxilar. Perceba sua respiração. Provoque o desequilíbrio e confie que seu 

corpo tem inteligência para reagir e impedir que você caia. Não represente. Não 

construa. Não invente o que seria a reação ‘ideal’. Pense em deslocar o seu peso real e, 

sem ansiedade, deixe o corpo reagir. Qualquer reação que acontecer relaxe seus 

músculos e siga adiante. Relaxe punhos. Relaxe cotovelos e siga. Relaxe ombros. O 

corpo reagiu, mostrou-se num gesto, desmonte e siga adiante. 

 

O funâmbulo também era realizado por cerca de 10 minutos com outro estímulo 

musical. No CPT era proposto com músicas de Erik Satie, eu trabalhava com músicas 

de Billie Holiday. A delicadeza do piano, em ambos os casos, auxiliam o intérprete. 

Após caminhada e funâmbulo, dá-se continuidade ao treinamento apropriado do 

CPT através dos exercícios callas, loucura e blues. Tais exercícios têm por objetivo 

abertura de repertório gestual e repertório imagético para o intérprete. Porém, nesta 

proposta com textos de Clarice, tais exercícios tornam-se também ferramentas de 

criação para composição de materiais para o ator.  

 

Parte I – criação de materiais: apropriação de treinamento para criação de materiais 

para o ator  

callas/ sonho:  

Com estímulo sonoro da ópera, através da voz da cantora grega lírica Maria 

Callas, o ator se movimenta como se estivesse em um sonho com qualidades gestuais 

determinadas: gestos lentos e contínuos; movimentos circulares ou arredondados com 

tonicidade muscular; corpo totalmente integrado, no nível alto. A busca é por 

movimentos de qualidades femininas ou, numa aproximação com a filosofia taoista, 

movimentos com energia yin. Uma referência gestual para este exercício são as criações 

de Kazuo Ohno, dançarino japonês, fundador do butoh ao lado de Tatsumi Hijikata. 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Estabeleça um Onde, um local como imagem mental. 

Deixe que esta imagem sugestione o corpo. E o movimento do corpo transforme e 

alimente a imagem. Como se estivesse num sonho movimente-se. O corpo todo junto. Se 

há movimento nos dedos dos pés, o corpo todo responde. Se relacione com a sua 
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imagem através de um movimento lento, redondo, feminino, yin. Pés respiram e não 

ficam presos ao chão. Não esqueça a plateia, a plateia quer embarcar com você na sua 

viagem. Me mostre através da sua movimentação o que acontece.  

 

Espera-se que o ator, através do ritmo lento crie e desenvolva gestos com 

controle total e integrado de seus movimentos. Renomeio callas de SONHO.  

 

loucura/pesadelo: 

Com música ruidosa, como Karlheinz Stockhausen ou Tan Dun, o ator se 

movimenta como se estivesse em um pesadelo buscando outra qualidade gestual: 

movimentos retos e angulosos, gestos desconexos, descontínuos. Pede-se que corpo 

responda à alteração e variação constante de velocidade da música na realização do 

gestual, utilizando níveis alto, médio ou baixo. A busca é por movimentos de qualidades 

consideradas masculinas ou, numa aproximação com a filosofia taoista, movimentos 

com energia yang. Como referência visual temos o cinema expressionista alemão, 

filmes como Nosferatu e O Gabinete do Dr. Caligari, servem de modelo.  

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Estabeleça um Onde, um local como imagem mental. 

Deixe que esta imagem sugestione o corpo. E o movimento do corpo transforme e 

alimente a imagem. Como se estivesse num pesadelo movimente-se. Não trabalhe o 

corpo todo integrado, mas a desintegração. Movimente somente partes do corpo. Crie 

movimentos angulosos. Altere a velocidade de seus movimentos. Experimente a 

deformação deste gesto! Experimente a energia yang. A plateia quer entender seu 

pesadelo. Mostre-me através da sua movimentação o que acontece neste pesadelo. 

 

Espera-se que o ator, através da variação de ritmo, crie e desenvolva outra 

qualidade de gestos mantendo consciência e controle total de seus movimentos. 

Renomeio loucura de PESADELO. 

 

 blues/cotidiano:  

Com música estilo blues, o ator caminha para frente e para trás e explora gestos 

muito cotidianos que impressionem pela naturalidade quando realizados. É pedido que o 

ator repita-os com completa consciência, de modo a criar ilusão de que tais gestos 
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“saíram” sem pré-construção formal. Também tem como objetivo abrir repertório 

gestual. A busca é por movimentos de qualidades realistas e/ou naturalistas. Filmes 

americanos dos anos 50, com atores saídos do Actors Studio, instituição conduzida 

principalmente por Lee Strasberg, servem de modelo. 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Estabeleça um Onde. Caminhe para frente e para 

trás. Crie só gestos cotidianos neste Onde. Repita o gesto cotidiano. Sua construção 

precisa aparentar muita naturalidade. Pequenos movimentos de mãos, queixos, pés, 

ombros. Língua cotidiana. Respire a vontade. Finja que esse gesto não foi pensado ou 

construído. Não dê importância ao movimento revelando sua construção. Não fique no 

mesmo movimento, exercite várias criações.  

 

Renomeio blues de COTIDIANO. O procedimento objetiva além da abertura de 

repertório gestual e imagético criação de materiais na linguagem naturalista e/ou 

realista.  

A inter-relação de estéticas que Antunes utilizou para criação de seus exercícios 

de treinamento - callas mais próximo ao butoh; loucura do expressionismo alemão; e, 

blues do realismo/naturalismo - relaciona-se diretamente com as imagens literárias que 

Clarice trabalha em sua poética.  Renomeando os exercícios de sonho (callas), pesadelo 

(loucura) e cotidiano (blues), numa apropriação criativa, pretende-se adentrar a poética 

clariciana. A tríade sonho-pesadelo-cotidiano está presente em toda a estrutura da obra 

de Clarice. É através do cotidiano que a escritora alcança sonhos, devaneios e pesadelos 

(ou perturbação psicológica) de suas personagens. É por meio das ações cotidianas que 

há a procura pela interioridade e o trânsito para o extra-cotidiano, o extraordinário, o 

desconhecido.  

A professora Marcia Cavendish Wanderley sublinha tal estrutura identificada: 

“Não é realista mas relata experiências. E a realidade contida nos relatos é sempre 

transfigurada pela significação transcendente com a qual brinda cada um dos fatos desse 

relato.” (WANDERLEY, 2011, p.34). E segundo o professor Miguel Leocádio Araújo: 
 

E é no cotidiano que se localiza a tão falada epifania clariciana, [...] 
apresentando-se como "iluminação súbita" na consciência das personagens, 
descortinando sua verdadeira condição. Fugazes e imediatas, essas epifanias, 
na verdade, nunca são "pequenas", pois guardam a tensão viva da 
clandestinidade dos afetos soterrados pelas máscaras sociais de cada um. 
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(ARAÚJO, 2008).33 
 

O aspecto onírico, qualidade pertencente às noites, sonho e pesadelo, é 

observado por Sousa: 
 

Privilegia-se o processo de encadeamento que ao dia faz seguir a noite. [...] 
de tal forma que se produz um efeito de esbatimento  - como que se desfocam 
ou se diluem os indicadores de transição e as noites se abrem ao que nelas é o 
noturno da noite ou o noturno do ser ou o noturno do não humano: sombra, 
cegueira, insônia, interior, fluxo, fadiga, sangue, desrazão, excesso. (SOUSA, 
2002, p. 250, 251). 

 

O treinamento, aqui transformado em criação de materiais, tem em média 

duração de 10 minutos para cada exercício e possibilita ampliação do imaginário do 

ator, além de repertório gestual para confecção de partitura.  

 

- partitura  

A partitura é o encadeamento dos materiais individuais do ator e a organização 

desses movimentos para futuras improvisações junto a outros atores ou direção.  

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Estabeleça um Onde. Selecione 5 gestos do seu 

exercício do sonho, 5 gestos do seu exercício de pesadelo, e mais 5 do exercício do 

cotidiano. Encadeie-os. Crie uma sequência. Podem ser 3 cotidianos, depois 1 de sonho 

e 4 de pesadelo, depois 2 de cotidiano e outros 4 de sonho e 1 pesadelo. Deixe a 

intuição te guiar. Repita sua partitura. Esse gesto te leva a outro, que leva a outro, 

continuamente. Um gesto pode ser sua primeira estação, outro pode ser outra. Com o 

encadeamento você tem uma partitura. Repita sua partitura. Saiba como começa, o que 

percorre e como termina. 

 

Ao final da proposta é pedido aos atores que anotem em seu caderno de trabalho 

a sequência de movimentos e nomeiem a partitura. As imagens mentais que ocorreram 

durante a criação de materiais são úteis para esta nomeação.  

Em Brincar de Pensar, os gestos mais significativos ou gestos-chave (que eu 

acreditava conter um significado além do realista ou imediato em cena), que apareceram 

nos experimentos ou improvisações e me pareciam vivos e potentes para comunicar 

                                                
33 ARAÚJO, Miguel Leocádio. Pequenas epifanias de Clarice. O Povo, Jornal do Ceará, 2008. 
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diretamente com a plateia, eu anotava para poderem ser aproveitados repetidas vezes no 

espetáculo. 

 A partitura é fundamental para que a criação ou abertura de repertório gestual 

não se perca no esquecimento. No próximo dia de ensaio, depois da caminhada, 

funâmbulo, sonho, pesadelo e cotidiano é possível resgatar a partitura anterior e 

completá-la com a criação dos novos movimentos do dia, ampliando-a e alterando-a.  

Como vimos, a partitura é procedimento usado também na sala de ensaio das 

montagens A Paixão Segundo G.H, Simplesmente Eu, Clarice Lispector e Estrelas, 

conforme depoimento de Enrique Diaz, Beth Goulart e Marilyn Nunes exposto no 

capítulo 2.  

 

- memorização pela escrita: 

Paralelo à criação de materiais do ator ou construção de partitura proponho a 

memorização dos contos de Clarice através da escrita. A memorização através da escrita 

é técnica defendida pelo ator francês François Kahn que conheci através da atriz-

pesquisadora Rejane Arruda. Segundo ela:  

 

A Memorização Através da Escrita foi introduzida no Brasil por atores da 
Instituition Pontedera Teatro (François Khan e Cacá Carvalho) através de 
oficinas e trabalhos com grupos de teatro. Trata-se de repetir o registro 
escrito até a efetiva memorização. A vantagem é que o texto pode ser 
memorizado sem intenção, imagem vocal ou vínculo com qualquer outro 
elemento. Durante a aplicação, o ator constrói, apenas, um ritmo interno, e 
imagens ainda desarticuladas (repertório).” (ARRUDA, 2009,p.01). 

 

Instrução: Por favor, papel e caneta. Copiem o conto ou texto de Clarice escolhido. 

Agora copiem novamente, porém não do texto impresso mas do papel com sua própria 

letra. Reescrevam novamente. E novamente! E novamente. 

 

Esta proposta não se esgota no primeiro dia de ensaio. Pode e deve ser repetida 

durante o processo até, de fato, a memorização acontecer e o ator poder realmente 

escrever o conto ou texto. 

Em Brincar de Pensar, a memorização através da escrita aproximou os atores de 

Clarice. Assim como a escritora, os atores experimentavam, através do papel e caneta, o 

ato de escrever ou narrar sem comunicação direta com público (ou espectador, no caso 

de diretor ou assistente). Os atores experimentavam, de certo modo, serem escritores 

antes de atores. A atriz Isabel Wilker, em seu depoimento para essa investigação 
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comentou: “Poder escrever o texto e ler na minha letra foi como que mágica. Me deu 

maior tranquilidade para falar depois. E ao escrever você pode brincar, uma coisa 

lembra outra, você corrige, aí vê o que você estava mudando intuitivamente, 

inconscientemente. Escrever nos ensaios me fez apropriar e ter mais autoridade dentro 

da missão de falar vários textos.” 

 A memorização através da escrita pode e recomendo ser realizada em paralelo 

com o treinamento vocal. A atriz Beth Goulart para Simplesmente Eu, Clarice Lispector 

e Marilyn Nunes para Estrelas comentam no capítulo anterior a importância do 

treinamento vocal para o trabalho. Em O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar foi 

também de grande valia. Não é foco desta pesquisa se ater em aquecimentos corporais 

ou treinamento vocal, mas posso dizer, sem aprofundamento, que dada minha vivência 

no CPT o treinamento vocal que trouxe para o processo foram os exercícios de 

articulação que exercitava com Antunes, conhecido como “blaxi”34. Consiste numa série 

de sílabas para serem ditas como treino para uma melhor dicção em cena. No início é 

pedido que haja exagero e perceba todos os movimentos musculares realizados pela 

boca e língua para que depois relaxe completamente os músculos mas que a articulação 

permaneça precisa. A partir desta articulação de sílabas passamos a ler o texto de 

Clarice com a mesma articulação proposta no exercício, e em seguida, fizemos leitura 

de som, de consoante, de vogal, de sibilante, de ponto final, de vírgula, dois pontos, 

ponto e vírgula.  

 

- fluxo de pensamento  

   Em continuidade ao trabalho, a proposta é pedir que o intérprete experimente 

dizer o texto de Clarice como fluxo de pensamento. O recurso é uma estratégia mental e 

espera-se que o texto transforme-se em fala pensada naquele momento, como se o texto 

não tivesse sido pensado antes e, sim, naquele instante. Aproxima-se da experiência de 

falar quando estamos sozinhos, por exemplo. 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Caminhe pelo espaço. Experimente o texto como se 

estivesse sendo pensado agora. Utilize de subtexto ou intenção: “eu estou pensando 

                                                
34 No capítulo A construção da fala em Hierofania, Sebastião Milaré explica exercícios do treinamento 
vocal ministrado por Antunes Filho no CPT.  
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uma coisa aqui”, “acabei de pensar outra coisa”, “meu pensamento está se fazendo 

agora”, “concluo que esse pensamento leva a outro”, “acabei de pensar, estou 

pensando e dizendo”. Varie volume, velocidade, tonalidade mas sempre mantendo essa 

intenção. A intenção de descoberta de pensamento. 

  

O recurso do fluxo de pensamento aproxima o ator concretamente desta outra 

característica identificada pela crítica literária da autora, a narrativa com fluxo de 

consciência, elíptica e fragmentária: 

 

No entanto, obediente ao próprio método, que conjuga pólos antagônicos, 
como a literatura sublime ou barroca ao lado do trivial, essa altura se tece 
também da matéria viva do cotidiano, fluindo com a velocidade e os acasos 
do fluxo de consciência. (ARÊAS, 2005, p.126, grifo do autor). 

 

 Ou, nas próprias palavras de Clarice em Água Viva: “Escrevo por acrobáticas e 

aéreas piruetas – escrevo por profundamente querer falar.”(LISPECTOR, 1973, 

p.13,14). 

Ao estar hábil na fala como fluxo de pensamento, o intérprete pode, ao invés de 

caminhar pelo espaço, falar e realizar a partitura gestual composta pelos exercícios 

sonho, pesadelo e cotidiano simultaneamente. Experimentar o conto ou texto de Clarice 

física e vocalmente amplia, deforma, modifica e altera a partitura física e sugere outros 

impulsos vocais. A estratégia aqui não é sedimentar formas e sim propiciar ao ator 

maior possibilidade criativa. 

 Soma-se a partitura e fluxo de pensamento, o exercício de depoimento cênico. 

  

- depoimento cênico 

Outro exercício que me aproprio neste processo é o depoimento cênico ou 

experimento cênico inspirado na técnica da coreógrafa alemã Pina Bausch. Consiste em 

pedir que o intérprete dê respostas às proposições ou perguntas feitas pela direção. Essas 

respostas são dadas cenicamente. A técnica de Pina Bausch, segundo ela, surgiu durante 

os ensaios do balé Ele, em 1978: 
 

Para a peça, tive além dos bailarinos vários atores e percebi que não podia 
criar a partir da evolução dos corpos, mas sim da cabeça e por isso comecei a 
fazer perguntas sobre o que o grupo pensava sobre o texto e o vínculo com a 
vida pessoal de cada um; e percebi que funcionou bem e, desde então, sempre 
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faço perguntas. (HOCHE35, 1980 apud CALDEIRA, 2009. p.29). 
 

Na criação do espetáculo Brincar de Pensar, os depoimentos cênicos eram 

apresentados individuais, preparados de um ensaio para outro. As perguntas estavam 

diretamente ligadas ao conteúdo principal ou tema central da obra ou que a obra 

almejava alcançar. Não havia o compromisso de necessariamente ter como resposta uma 

cena. Poderia ter como resposta uma imagem, uma música, uma dança, ou mesmo uma 

cena sem necessidade de começo, meio e fim ou alguma linearidade. A liberdade regia 

as respostas apesar de ter regras na proposição. Seguem, como exemplo, algumas 

proposições feitas durante o processo: 1. Qual sua primeira reação à Clarice? 2. O que a 

sua criança quer? 3. Qual conto mais toca você? 4. Se você fosse você? 5. O que você 

pode fazer com suas memórias?  

“Eu achei muito bacana não precisar trazer uma cena "pronta". Não precisar ter 

início, meio e fim. Como a ideia era um experimento cênico eu me deixei experimentar 

mesmo. Trazer uma imagem ou outra coisa que remetesse aquele conto me deixava 

livre, mesmo com regras. Assistir o outro também era bom.” pontuou a atriz Lívia 

Vilela, de Brincar de Pensar, em entrevista para esta pesquisa. 

A atriz Isabel identificou desta maneira: “[...] essa peça acabou se 

transformando numa celebração da infância que eu tive, uma homenagem a infância 

que meus pais me proporcionaram. [...] Eu busquei muito nas memórias das sensações 

(mais do que em ações iguais), as sensações que eu lembro quando criança, as minhas 

descobertas, minhas aventuras solitárias […] há muito de autobiográfico: a criança 

que eu imagino que eu era, a criança que lembro que eu fui, a criança que minha mãe 

observava quando eu era criança.” 

O depoimento cênico é realmente um depoimento (mesmo que inconsciente) 

daquele artista frente àquela obra. É uma ferramenta para o ator tomar uma posição, 

imprimir sua visão de mundo, resgatar suas memórias e trazer dados absolutamente 

pessoais à criação. Torna-se assim um depoimento pessoal.  

Este depoimento pessoal é reiterado pelos três criadores, Enrique Diaz, Beth 

Goulart e Marilyn Nunes, no capítulo 2 e, pode ser relacionado à workshops da sala de 

ensaio de G.H.. Além disso, o depoimento pessoal vai ao encontro da característica 

apontada de diversas formas pela crítica literária de Clarice. Alguns consideram sua 

poética de caráter autobiográfico, outros identificam como retórica autobiográfica. 

                                                
35 HOCHE, Raimund. The theatre of pina bausch. The drama review 24/01/1980. 
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Carlos Mendes de Souza assim confirma:  
 
Em vários momentos e em contextos bastante diferenciados vemos 
aplicarem-se a leitura de Clarice Lispector, com mais ou menos propriedade, 
os termos “autobiografia”, “autobiográfico”. Aproximações algumas vezes 
claramente impressionistas mas que não deixam de ser sintomáticas de uma 
realidade intuída que merece ser observada. (SOUSA, 2012, p.473). 

 

Fundamental é que o depoimento pessoal está diretamente ligado a indissolução 

entre vida e obra na escrita clariciana. Segundo o professor Igor Rossoni:  
 

O fato de utilizar a literatura como forma de conhecimento para buscar a 
essência da vida no âmago de si se evidencia, pois, mesmo não se tratando de 
uma produção literária de caráter autobiográfico, torna-se difícil dissociar da 
obra de Clarice o indivíduo Clarice Lispector, fato que se opõe a corrente 
teórica da literatura que situa vida e obra em estágios diferenciados. 
(ROSSONI, 2002, p.38). 
 

Pode-se dizer que o corpo e fala do intérprete na cena, em todas as montagens de 

formas distintas, fazia seu próprio testemunho através da prosa poética de Clarice. E, da 

mesma forma, que há uma inter-relação entre vida e arte nas palavras de Clarice, houve 

inter-relação entre vida e arte das atrizes na cena. As atrizes autoperformavam-se 

através das personagens.  

As respostas cênicas em Brincar de Pensar foram alimentadas pela direção com 

diversas referências. Apresentei obras de outros criadores que remetiam diretamente aos 

contos ou com a visão amorfa que eu tinha do espetáculo a ser construído. Essas 

referências vinham de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, pinturas, livros de 

história infantil. O canal virtual YouTube possibilitou o contato com várias obras. 

Trouxe filme e espetáculos de Pina Bausch, peças do diretor Robert Wilson, pinturas de 

Marc Chagall, trechos do livro A poética do espaço do filósofo Gaston Bachelard, entre 

outros. Aos poucos cada ator participante foi buscando no seu repertório outras 

referências que também queriam dividir. Estava aberto para trazer músicas também. Nas 

palavras de Isabel: “As referências abriram esse leque de imagens internas e de ideias. 

Então fui seguindo, recebi uma informação aqui, ali, via a improvisação de alguém e aí 

fomos comendo, comendo, comendo e botando para fora. (...) acho que com certeza o 

que foi passado e recebido, obviamente organizou coisas na minha cabeça para eu 

buscar o que fizesse sentido ali.”. 

Para a montagem O Ovo e a Galinha trouxe como referência o filme India 
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Song36 que reproduz o mesmo artífice de transpor uma obra acabada a outra linguagem. 

No caso do filme há deslocamento da literatura para o cinema realizado pela própria 

autora Marguerite Duras. As imagens surrealistas do pintor belga René Magritte, 

músicas de Philip Glass, textos psicanalíticos sobre sonhos e biografias de Clarice 

somaram-se às referências usadas. 

 Trazer várias referências para o processo de ensaio ou criação de cenas é 

procedimento também bastante incentivado no CPT. Para criação de cenas de prét-a 

porter nos cercamos de muitos filmes, cenas, textos literários para diálogo com parceiro 

criador da cena, assim como durante as apresentações das propostas outros colegas e o 

próprio Antunes sugerem mais referências.  

Beth Goulart para Simplesmente Eu, Clarice Lispector também assinala no 

capítulo anterior que se cercou de muitos textos como referência para sua composição. 

O recurso de expor e compartilhar referências é valioso e complementa a proposta de 

depoimento cênico.    

 

Instrução: "Assista este filme e responda esta pergunta", "assista esta cena e me responda 

cenicamente ‘o que você pode fazer com sua memória?’. Por favor, seja absolutamente 

honesto e verdadeiro em sua resposta. Não venha com efeito sem indagar-se a si 

mesmo. Quero sua verdade de artista.” 

 

Os depoimentos cênicos podem ser incorporados na partitura com fluxo de 

pensamento e sofrer interferências da direção. A direção pode apontar nos depoimentos 

cênicos o que interessa ou considera mais relevante; ou o próprio ator selecionar de 

acordo com sua preferência. Os depoimentos cênicos friccionam, complementam ou 

contradizem a partitura com fluxo de pensamento e tal estratégia amplia as 

possibilidades criativas do intérprete e do texto em cena.  

O treinamento com caminhada e funâmbulo, depois com sonho, pesadelo, 

cotidiano para resultar em partitura; a memorização através da escrita; a 

experimentação do texto/fala como fluxo de pensamento; somado aos depoimentos 

cênicos continuamente inspirados por referências – sofrendo ou não interferência do 

diretor - constituem a primeira parte proposta para aproximação e criação do material do 

ator para a lida com textos de Clarice. Munido desse material, acredito o intérprete estar 

                                                
36 India Song, filme francês dirigido por Marguerite Duras, com Delphine Seyrig, Michel 
Lonsdale, Mathieu Carrière, Claude Mann,Vernon Dobtcheff  e Didier Flamand (1975). 
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fértil para a segunda parte.   

 

Parte II – definição: 

A segunda parte é um processo de seleção e definição.  A partir da criação de 

muitos materiais e muitas possibilidades exploradas decide-se por um Onde, um Quem e 

um O Quê. Onde/Quem/O Quê é apropriação direta de procedimentos e princípios da 

professora norte-americana e autora de Improvisação para Teatro, Viola Spolin. O 

sistema de Spolin, resultado de pesquisas junto a grupos de teatro improvisacional, 

influenciou-me sobremaneira desde que passei a ministrar aulas de teatro há dezoito 

anos.  

Recorrer a tríade spoliniana Onde/Quem/O Quê foi fundamental para dar vida ao 

texto literário de Clarice em cena. 

 

- definição de Onde 

Depois de vários Ondes experimentados nos exercícios sonho, pesadelo e 

cotidiano define-se com a direção um Onde, espaço para acontecer o que está sendo 

narrado ou dito no trecho/texto de Clarice escolhido. Sobre o Onde, Viola Spolin 

explica em Improvisação para Teatro: 
 

Para efeito de esclarecimento, deve-se ter sempre em mente três ambientes: 
imediato, geral e amplo.  
O espaço imediato é a área mais próxima de nós: a mesa onde comemos, com 
os talheres, o prato, a comida, o cinzeiro etc. O espaço geral é a área na qual a 
mesa está localizada: a sala de jantar, o restaurante etc., com suas portas, 
janelas e outros detalhes. O espaço amplo é a área que abrange o que está 
fora da janela, as árvores, os pássaros no céu etc. 
Todos os exercícios com espaço (Onde) são destinados a despertar os atores 
para as três áreas e ajudá-los a se movimentar, penetrar e trabalhar 
confortavelmente. (SPOLIN, 2003, p.81). 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Vamos definir um Onde. Visualize este Onde 

imaginário aqui na sala de ensaio. Visualize com detalhes. Visualize os objetos que 

podem compor, os limites do espaço escolhido, as cores... A partir deste Onde em 

mente, realize sua partitura com fluxo de pensamento. Resignifique sua movimentação 

se for necessário. Descubra novas possibilidades. Compartilhe com a plateia. Mostre-

me através da sua movimentação neste Onde o que acontece. 
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Em Brincar de Pensar defini o sótão como espaço ou Onde para pensar, lembrar, 

inventar, contar histórias e reviver situações dos 8 contos selecionados. Sobre a 

importância de definição do espaço a atriz Isabel concluiu: “A priori não era um sótão. 

Mas uma vez que esse lugar se materializou foi super importante. Podia enxergar um 

lugar definido, parecia que o olho podia enxergar as histórias crescerem. Como se eu 

pudesse a partir daquele momento ver uma ação e um sentido. Você tem um espaço, 

consegue transformar, você não tem um espaço você está no limbo, está em lugar 

nenhum.”. 

 Em O Ovo e a Galinha, o espaço definido, inspirado pelo surrealismo, foi uma 

casa compacta e imaginada pela mente da personagem, nós nomeamos de casa/mente. 

Essa proposta de improvisação pode ser repetida de acordo com a necessidade 

do processo. 

 

- definição de Quem 

Defini-se Quem fala o texto de Clarice. O Quem pode ser entendido como 

personagem e essa etapa como construção do personagem ou numa visão ampliada que 

engloba o narrador e a experiência narrada no texto escolhido, o personagem pode ser 

uma existência possível que nos interroga. O Quem proposto está mais ligado a 

composição do que a caracterização ou tipificação.  

 O Quem pode ser entendido também como comportamento em relação aos 

outros em cena ou, como chama atenção Spolin, ao relacionamento:  
 

Através do Quem, estamos interessados em estabelecer relacionamentos 
humanos – em encorajar os atores a reconhecer com quem ele está 
trabalhando e a chegar a uma compreensão dos seus papéis mútuos.” (...)  
coloque o fato de que os atores, para comunicar à sua plateia, devem mostrar 
quem eles são através do seu relacionamento com os outros atores. (SPOLIN, 
2003, p.83). 
 

Fundamental na lida com textos de Clarice é a escolha de um Quem que faça 

sentido real para o intérprete. E claro, não existe um Quem “correto” para se escolher, 

ou que resolverá o enigma que é qualquer cena. Existe a escolha de um Quem que 

motiva o ator para que ele experimente na sala de ensaio e descubra a partir de então 

possibilidades. 

Para a construção do Quem proponho duas ferramentas: gênese e imagens-

síntese. 

1. gênese 
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Procedimento tradicional que consiste em escrever um histórico do Quem ou 

personagem em primeira pessoa. Sexo, idade, nacionalidade, função, principais 

acontecimentos da trajetória são fundamentais.  Neste contexto, informações concretas 

em relação ao texto ou conto de Clarice e, porque o personagem ou Quem narra seus 

pensamentos ou acontecimentos são de suma importância.  

2. imagens-síntese 

 Escolha de 3 imagens-síntese que remetem diretamente ao Quem escolhido. Não 

há nenhum pudor ou restrição: imagens de artes plásticas, gráficas, quadrinhos, pop art, 

imagens da televisão ou desenho animado ou celebridades da mídia. Importante é na 

forma de imagem conter a gênese da personagem. O ator utiliza como ferramenta e o 

diretor pode revelar em maior ou menor intensidade a proximidade com as imagens para 

o público, por exemplo, na escolha do figurino.  

Imagens-síntese estimulam a imaginação do intérprete no intuito de colocá-lo 

em ação. Esse princípio se inspira no apelo às imagens proposto pelo discípulo direto de 

Stanislavski, Mikhail Tchekhov: 
   

M. Tchekhov pretende que o ator desenvolva em sua imaginação as 
representações em imagens e as projete. Não se “pensa” mais a personagem, 
“vemo-la” agir, do mesmo modo que um pintor ou escultor tem dentro de si a 
visão plástica do que vai pôr na tela ou talhar na pedra. (ASLAN, 1994, p. 
84). 

 

A gênese e imagens-síntese são preparados de um ensaio para outro 

individualmente e levados ao diretor. Esses procedimentos auxiliam o ator definir Quem 

fala ou emite o texto clariciano no Onde escolhido para realizar movimentação ou 

partitura criada.   

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Visualize o Onde definido. Com a história pregressa 

do Quem, a gênese, e as imagens-síntese que escolheu, comece a caminhar pelo Onde. 

Como esse personagem caminha? Como se movimenta? Pequenos gestos. Grandes 

gestos. Experimente um ritmo interno. Como olha? Como se relaciona com outros em 

cena? Joguem! Improvisem! 

 

Em muitos contos de Clarice Quem narra não é necessariamente Que 

m desempenha a ação. É possível o Quem escolhido falar e fazer. Mas tenha em 
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mente, são dois personagens distintos? Se sim, para cada um tem gênese e imagens-

síntese diferentes, por exemplo. É possível escolher o mesmo Quem para viver e narrar. 

Essa escolha pode soar, numa primeira improvisação, estranha. Mas a cena 

contemporânea atrai sobremaneira o estranhamento e o inusitado.  

 

A definição de Onde e Quem transforma a realização da partitura e emissão do 

texto em fluxo de pensamento. Muitos materiais criados na primeira parte servirão e 

outros não. É comum não querer aproveitar mais nada do que foi criado anteriormente. 

Como o objetivo é apropriar-se ao máximo dos materiais ao invés de mentalmente ou, 

dada a primeira dificuldade, já recusá-los, aconselho realizar a improvisação repetidas 

vezes. 

Depois dessa improvisação, gênese e imagens-síntese podem ser compartilhadas 

com todo elenco. Em Brincar de Pensar, Lívia considerou importante: “Também ver o 

que outros atores estavam pensando, se conhecer, ver o que cada um procurou, o que 

cada um gosta, foi preenchendo aquele universo que a gente estava tentando 

construir.”. 

 

- definição de O Quê 

Na sequência defini-se O Quê acontece, ou seja, a razão para o ator estar no 

palco, segundo Viola “... geralmente temos uma razão para estar em determinado lugar e 

para fazer alguma coisa – para manipular certos objetos físicos...”(SPOLIN, 2003, 

p.83). O Quê está completamente relacionado com situação cênica.  

É preciso ter uma situação cênica, não necessariamente uma ação dramática, 

para que o texto de Clarice possa emergir em cena. Segundo Lehmann, “o novo teatro 

não é a de ação” se referindo à ação dramática, “mas a de estado ou situação [...] 

(LEHMANN, 2007, p.113). 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Visualize o Onde definido e o Quem. Defina O Quê 

está fazendo. Experimente Onde e Quem e O Quê. Tenha em mente a situação definida. 

Coloque em jogo o quem, onde, o repertório de partituras com fluxo de pensamento no 

o quê escolhido. Coloque tudo em jogo. Deixem que as dúvidas entrem no jogo, não 

precisa ser tudo solucionado para que você experimente. Exercite. Não perca o foco: 

onde você está, quem você é e o que está fazendo. Não rejeite o material imediatamente. 



 

65 
 

Tente verdadeiramente aproveitar o material e veja como se transforma. Aproveitem o 

que soa estranho. Não rejeite! Confiem! 

 

Tanto com uma atriz em cena em O Ovo e Galinha quanto com três atores em 

Brincar de Pensar a definição de espaço (Onde), personagem/comportamento (Quem) e 

atividade/situação cênica (O Quê) revelaram-se absolutamente determinantes para que o 

texto de Clarice não se apresentasse como contação de estória e sim como uma 

montagem de teatro. A situação cênica (O Quê) nos dois casos experimentados criou a 

narrativa do espetáculo. Por exemplo, em Brincar de Pensar, definimos como O Quê a 

seguinte situação: a personagem Marília entrava num sótão para limpá-lo e recebia 

misteriosamente um presente contendo uma chave que abria uma porta imaginária, a 

qual trazia outros personagens que tornavam vivos os pensamentos e lembranças ali 

guardados. As partituras e depoimentos cênicos que se caracterizavam mais 

performáticos na primeira parte foram cedendo lugar à ficção. A atriz Isabel conta que: 

“O texto às vezes não fazia sentido, sentíamos ‘por que estou falando isso?’ ‘Para quem 

estou dizendo isso?’ ‘Por que isso está sendo vivido?’ ‘Por que isso está sendo 

contado?’ Quando a situação se estabeleceu de que era um sótão e havia uma 

personagem que abria coisas guardadas, baús com memória, manipulava objetos de um 

passado, coisas de outras pessoas, foi como se aí eu pudesse justificar que a 

personagem está num momento inventando, no outro ela está lembrando, e isso não 

ficou rígido. Podia muito bem ter ido para aquele carnaval em Recife, mas podia 

também estar imaginando.” 

 

No capítulo 2, Enrique Diaz também destacou a importância da situação cênica 

em G.H. e mencionou a utilização de verbos para a construção da partitura. Tanto em 

Brincar de Pensar como em O Ovo e a Galinha também dividimos o espetáculo em 

verbos. Neste último, o conto enigmático de Clarice em cena recebeu 65 verbos. Por 

exemplo: tentar dormir, despertar, ver, sonhar, levantar, conferir (a realidade/a si 

mesma), estranhar (a plateia), ver (o ovo), descobrir, contemplar, desvencilhar-se, 

distrair-se, divertir-se, ser vista (pelo ovo), perguntar, surpreender-se, imaginar, 

profetizar, conversar, declarar, exaltar-se, constranger-se, fugir, perambular etc.  

Os verbos foram definidos durante os ensaios, a partir da experimentação e não 

num trabalho prévio apenas racional. Assim esses verbos, ou também podemos dizer, os 

vários O Quês compuseram um O Quê geral.  
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 Essas novas improvisações de Brincar de Pensar com Onde/Quem/O Quê 

sofreram seleção e foram sendo novamente encaixadas e reencaixadas para formar a 

estrutura da peça. Estrutura agora que tinha começo, meio e fim definidos. Essa 

estrutura recebeu projeções em vídeos, músicas especialmente compostas, iluminação 

que estavam sendo preparadas pela equipe de criação em paralelo com a direção. As 

propostas de figurinos dos atores e objetos de ensaio foram sendo substituídos pelos 

definitivos. A relação entre os personagens, a cada improvisação, crescia assim como a 

situação cênica ia ganhando mais informações, detalhes que se somavam à narrativa do 

espetáculo para além da narrativa do conto em si. Depois desta parte de definição e 

seleção do material, é possível desenvolver a terceira e última etapa.  

  

Parte III - exploração da cena: 

- devir animal 

No intuito de somar à construção do Quem, numa etapa posterior à definição a 

qual nomeei de exploração da cena, transformei o conceito devir animal apresentado 

por Carlos Mendes de Sousa em Figuras da Escrita para caracterizar a obra de Clarice 

em procedimento para o trabalho do ator. Sousa traz tal conceito no intuito de definir 

figuras de linguagem presentes na literatura de Clarice, assim ele explica: 

 

No início de A maçã no escuro diz-se que “o homem grunhiu” e fala-se, 
depois, dessa “coisa feita de rugido”; a apropriação das qualidades animais 
por parte do homem não é feita no plano da metamorfose, nem tampouco se 
trata de uma simples imitação ou de uma espécie qualquer de identificação a 
partir de um modelo. O modo mais produtivo para definir o processo 
figurado pela força animal na escrita de Lispector encontramos no conceito 
deleuziano de devir. (SOUSA, 2012, p.286). 
 

O conceito devir animal, usado por Sousa para identificar o uso de verbos ou 

substantivos próprios a animais para nomear ações de seres humanos ou definir 

sensações ou situações humanas na poética da Lispector, é emprestado do filósofo 

francês Gilles Deleuze. No livro Francis Bacon: lógica da sensação, capítulo O corpo, 

a vianda e o espírito, o devir animal, Deleuze analisa os traços animais na obra do 

pintor Bacon:  
 

Limpeza e traços, como procedimentos de Bacon, adquirem aqui um sentido 
particular. Pode acontecer de a cabeça de homem ser substituída por um 
animal; não o animal como forma, mas como traço, por exemplo, um traço 
trêmulo de pássaro que verruma sobre a parte limpa, enquanto, ao lado, os 
simulacros de retratos-rostos servem apenas de “testemunhas” (como no 
tríptico de 1976). Pode acontecer que um animal, um cachorro real, por 
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exemplo, seja tratado como a sombra de seu dono; ou inversamente, a sombra 
do homem adquira uma existência animal autônoma e indeterminada. A 
sombra escapa do corpo como um animal que abrigávamos. Em vez de 
correspondências formais, a pintura de Bacon constitui uma zona de 
indiscernibilidade, de indecidibilidade entre o homem e o animal. O homem 
se torna animal, mas não sem que o animal se torne ao mesmo tempo espírito, 
espírito do homem, espírito físico do homem refletido no espelho, como 
Eumênides ou Destino. Não se trata de uma combinação de forma, mas de 
um fato comum: o fato do homem e do animal.De modo que a Figura mais 
isolada de Bacon já é uma Figura acoplada, o homem acoplado a seu animal 
numa tourada latente. (DELEUZE, 2007, p.29, grifo do autor). 

  
Para o teatro, o conceito devir-animal transforma-se na sala de ensaio em 

proposta de exercício. Consiste em pedir para o ator escolher um animal que tenha 

relação direta com seu personagem. Imaginar a presença deste animal internamente para 

realização da partitura ou ensaio da estrutura da peça. E da mesma forma como 

explicitado por Sousa, a proposta não é de simples imitação mas deixar que 

principalmente o olhar, respiração e o estado intuitivo, a partir deste estímulo, possam 

reagir e transformar concretamente o corpo do ator ou, inspirado por Deleuze, tornar 

este estímulo em traço corpóreo.  

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Visualize o Onde definido, seu Quem. Defina O Quê 

está fazendo. Pense num animal que tenha relação direta com seu personagem. Não 

diga aos colegas. Não conte para mim. Deixe-o como imagem, como estratégia mental, 

imagine-o dentro de você. Como se este animal respirasse e olhasse os outros 

personagens (ou colegas). Como se olhasse o espaço, olhasse os objetos. Realize sua 

partitura e jogue com essa presença animal interna. Não precisa fazer uma imitação de 

seu animal. Mantenha essa presença animal por dentro durante todo o ensaio. Tente 

reagir a este estímulo. Semelhante ao funâmbulo, não invente o que seria‘ideal’, reaja. 

 

Para Isabel em Brincar de Pensar a experiência se deu dessa forma: “você tem 

uma tarefa a ser cumprida, específica. Eu pensei num esquilo, porque eu acho esquilo 

engraçado, muito ágil, presta atenção em tudo. Nem pensei em imagem de desenho 

animado, eu pensei em esquilo mesmo. Você vê aquele bicho que pára e de repente 

some, é muito rapidinho. Eu queria dar um ritmo. Óbvio que eu como humana não vou 

conseguir nunca esse tiro de velocidade e essa leveza mas meu objetivo era, dado na 

minha imaginação, ser muito ágil e curiosa. (...) Tinha essa coisa do parar olhar e aí 

caminhar. Isso foi se transformando, mas quando fizemos o exercício foi importante 
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para dar uma atenção, para não entrar em cena com o que você já sabe que tem que 

cumprir. Você poder desautomatizar. É uma espécie de improviso com o texto, com as 

marcações que precisa cumprir. Tem um dado aí de surpresa para o próprio ator que 

está cumprindo o exercício que ajuda a não deixar aquela coisa repetitiva, para você 

não se acostumar. De vez em quando lembrar disso dá uma renovada. Quando repetia 

tive várias ideias que eu não tive antes desse exercício”. 

A atriz Marilyn Nunes, na peça Estrelas, usou semelhante recurso mesmo sem 

nomeá-lo de devir-animal para composição da personagem Macabéa. Conforme ela: 

“Clarice fala que Macabéa é uma borboleta branca. Eu coloquei no meu corpo toda 

aquela coisa do inseto, dos pequenos detalhes e nos olhos piscantes da Macabéa, quase 

um dançar, às vezes um caminhar, estar sendo levada com o vento. Essa delicadeza, 

fazer tudo delicado, singelo. Trazer isso para o corpo. Eu não procurei analisar uma 

borboleta. Eu peguei imagens de borboleta e videozinho no youtube mas foi uma 

inspiração. Eu não procurei trazer de forma precisa animalesca e sim ‘se eu fosse uma 

borboleta como eu seria?’ e ‘como meu corpo pode se mover’. Só uma passagem, não 

concretizei a forma, deixei meu corpo reagir a isso.” 

Exercícios inspirados em animais são comuns em teatro, remontam várias 

gerações. Odete Aslan em seu livro O Ator no Século XX cita o francês Charles Dullin, 

discípulo de Jacques Copeau, praticando tais exercícios em 1921 e também o russo 

Meyerhold procurando leis do movimento no animal e no homem. Viola Spolin também 

usa tal recurso descrevendo como Imagens de Animais e atribui o exercício à Maria 

Ouspenskaya, atriz e professora russa que trabalhou em filmes de Hollywood e foi aluna 

de Stanislavsky: 
 

Agora, peça aos atores para que se tornem novamente humanos e se 
movimentem pelo espaço palco absorvendo as características e o som dos 
animais na sua ação e discurso humanos. Devem manter ritmo dos animais 
em seu corpo e o som dos animais nas palavras que estão pronunciando. 
(SPOLIN, 2003, p.237). 

 

Devir animal tem semelhanças com Imagens de Animais ou com exercícios de 

Dullin, mas não é exatamente o que proponho. 

O procedimento devir-animal é uma estratégia que amplia repertório gestual 

principalmente no jogo com outros atores ou objetos. O tempo de realização é variável e 

pode ser realizado com música para estímulo.   
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- interferência da dança  

Por fim, para dar maior consciência e limpeza gestual ao ator, o procedimento 

que foi nomeado de interferência da dança.  

É pedido que sem falar, o ator realize as partituras físicas para, com estímulo 

contínuo da música, transformar seus movimentos e ampliá-los. O texto da cena 

permanece mentalmente para o intérprete e ele pode pensar todo material construído 

como dança. Pode ser realizado individual ou no jogo com outros criadores. 

 

Instrução: Coluna ligada, gancho de carne para verticalidade, fundo de olho. 

Relaxamento ativo. Olhos abertos. Visualize o Onde definido. Tenha em mente seu 

Quem.  Defina O Quê está fazendo. Não diga o texto. Deixe-o em sua mente. Pense mas 

não diga; Quase diga, mas não diga. E então dance sua partitura. Encare sua partitura 

como uma coreografia. Dance. Olhe para seu parceiro de cena e dance sua partitura 

enquanto ele dança a dele. Joguem e dancem. 

 

Nas palavras de Lívia: “Como não precisava falar, eu jogava mais, observava 

mais. Poder dançar também expande o movimento. E aquilo que já criamos se 

mantém.”. E para Isabel: “Isso me ajudou muito. Porque quando você não tem a 

obrigação de dar conta do texto e você pode ir internamente falando o texto, você vai 

preenchendo com gestos que você não pensaria em reproduzir ou inventar ou fazer 

falando aquilo. Interromper a fala, obviamente não faríamos a peça sem falar mas 

eliminar esse dado, nos fez preencher de outra maneira e descobrir um repertório físico 

que eu acho que não teria surgido se eu tivesse só ensaiado falando o texto todas as 

vezes. Foi importante.”  

Ao ser inquirida sobre este processo ser muito diferente de um processo com 

texto dramático Isabel respondeu: “Foi. Porque num texto dramático, você recebe as 

indicações ou por rubrica ou por fala ou pelo o que falam de seu personagem. Tem 

também uma história estruturada com começo, meio e fim e você vai preenchendo 

aquilo e vai chegando nas intenções. Nosso processo foi o inverso. Tínhamos um texto 

que não tinha indicações de como dizer, de como encenar, de como contar essas 

histórias. Para botar no palco como você vai fazer? Então fomos fazendo o processo 

contrário. Achando o significado, o que quer dizer, como liga uma coisa na outra. Eu 

não sei o que é. Mas é uma proposta cênica que eu gostaria de assistir. Nós 

estabelecemos que a peça aconteceria em capítulos. Assim como livro vai se 
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desenvolvendo em capítulos, gente está no palco narrando uma história como um 

escritor senta num computador e escreve uma história. Estamos vivendo o que está 

acontecendo também. Só porque falamos a história do lado do narrador não quer dizer 

que a história não pode acontecer junto com a gente. Acho que nesta peça a história 

acontece junto com a gente. Tem contos que não estamos narrando, por exemplo, "Come, 

meu filho", "Das vantagens de ser um bobo", estamos falando ali na hora, não há texto 

narrado. Mas no "Restos do Carnaval" e "Felicidade Clandestina" tem a narração e a 

vivência. O texto está sendo narrado e em algum momento a história começa a ser 

vivida. Mas o texto não muda de lugar. O texto fica naquele mesmo lugar que estava, 

isso eu acho super interessante.” E por fim: “Essa peça tem um lugar especial, porque 

não é só uma leitura decorada, declamação de um texto, ou uma contação.[...] Essa 

dificuldade, todo esse processo, de conseguir decifrar o texto e conseguir transformar 

numa história, conseguir ser parte de uma vivência de uma personagem, de uma pessoa 

que poderia existir para além dessa encenação tornou especial. Acho que para mim e 

para os outros atores quando conseguimos, quando a cena funciona, quando vemos que 

a pessoa que está assistindo entendeu, que a moveu, é um grande prazer. E me deu um 

método. É como se, agora, eu soubesse que conseguiria encarar qualquer coisa, 

qualquer texto. Como se esse processo me desse ferramentas para conseguir me 

aproximar de qualquer coisa. Parecia tão distante lá trás, parecia tão impossível, 

impossível fazer isso palatável, e depois ver que a coisa acontece (independente de ser 

bom ou ruim, não fazendo julgamento de valor). Ao longo desse processo eu consegui 

criar estratégias de imaginação, de escrever o texto... Uma chave virou para mim e eu 

tenho a sensação de que realmente eu consigo me aproximar de um texto com muito 

menos medo, com muito menos cerimônia. Agora eu sei que eu posso decifrar qualquer 

texto.” 

 

 

Mesmo que a descrição desses procedimentos para a lida com textos de Clarice 

esteja dividida em três partes - com as duas primeiras mais influenciadas por Antunes e 

a Spolin, respectivamente - e pareça uma organização linear, é apenas uma forma de 

exposição. Na sala de ensaio tudo está organicamente ligado. Está aberto. Afinal, o 

processo teatral é orgânico e vivo, é tempo de vida em comum, entre criadores antes 

mesmo de ir a público. 
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O teatro não é apenas o lugar dos corpos submetidos à lei da gravidade, mas 
também o contexto real em que ocorre um entrecruzamento único de vida 
real cotidiana e de vida esteticamente organizada. (LEHMANN, 2007, p.18, 
grifo do autor).  

 

E o trabalho do ator vai muito além das palavras, há algo de sensorial e 

intraduzível pela complexidade do indizível, da relação com memória e consciência 

expandida que nos perpassam no momento do jogo e ação da cena, que faz necessário 

verdadeira generosidade do leitor. Os procedimentos não são fins, são meios. São 

disparadores, provocações para construção da cena.  

Todos os procedimentos apresentados são imprescindíveis serem realizados com 

calma. A calma é inclusive chave para o ator abrir sua percepção. Quanto mais calma 

ele conseguir nos ensaios mais o repertório imagético se expande. Além disso, a 

realização com fé cênica ou consciência da importância do intérprete convencer quem o 

assiste é ponto pacífico do teatro.  

E também, quanto mais o ator estiver fisicamente preparado em relação à sua 

resistência física, respiração plena e articulações corporais lubrificadas, mais seu corpo 

responderá ao treinamento.  

Buscar por resultados imediatos ou cenas fast-food não é a proposta. E claro, 

atores se perguntando o tempo todo pra quê como se todo o processo precisasse ser 

concretizado num único dia e ensaiar fosse repetir aquele “único” dia até a estreia – não 

é esse o caminho! Vejo claramente a imagem de uma aluna-atriz querendo se formar 

como profissional me perguntando: “então é assim que é para fazer?”. Eu respondo: 

“É assim hoje. Por hoje você foi até aqui. Amanhã, exercitando-se mais, você pode ter 

novas ou explorar mais essas estações ou partituras e então ir constituindo um material 

para que o diretor ou professor, no caso eu, trabalhe sugerindo mudanças, mudando 

sua perspectiva e ao final você colherá o resultado. Agora estamos no processo.” Ela 

continua me olhando sem se mover e depois de piscar algumas vezes seus grandes 

olhos: “mas é assim que é para fazer, né?”. Respiro profundamente e resumo, “por 

enquanto, é”. 

Ciente do meu processo e, que aqui não é o final, penso e repito para mim 

mesma “por enquanto, é”. Por enquanto é aqui que o caminho com a lida de Clarice em 

cena me trouxe. Por enquanto, é aqui. 
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As transcrições completas das entrevistas realizadas com Isabel Wilker e Lívia 

Vilela constam no ANEXO B, nominado de Diálogos Amplificadores da Prática (B). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de viver é feito de erros – a maioria essenciais – de coragem e preguiça, desespero 
e esperança, de vegetativa atenção, de sentimento constante (não pensamento) que não conduz 

a nada, não conduz a nada, e de repente aquilo que se pensou que era “nada” era o próprio 
assustador contato com a tessitura de viver – e esse instante de reconhecimento, esse mergulhar 
anônimo na tessitura anônima, esse instante de reconhecimento (igual a uma revelação) precisa 
ser recebido com inocência, com inocência de que se é feito. O processo de viver é difícil? Mas 

é como chamar de difícil o modo extremamente caprichoso e natural como uma flor é feita.  
Clarice Lispector, O processo de escrever? in Para Não Esquece) 

 
A contemporaneidade é marcada pelo acúmulo de informações e acessos a 

saberes. Assim também a cena se vê refletida, constante de influências com diversas, 

milhares possibilidades. Uma cena híbrida de linguagens e também híbrida na 

possibilidade de combinações de procedimentos, o como fazer.  

Expus como pude e, como outros criadores puderam fazer sua colcha de 

retalhos, neste contexto múltiplo, em seus respectivos processos de sala de ensaio. 

Acredito que isso esclareça, provoque, suscite concordância e dissônancia em quem lê 

para novas colchas em novos processos de trabalho.  

O desejo é que outros atores e diretores possam valer-se dos mesmos 

procedimentos em suas práticas próprias ou que busquem e transformem as ferramentas 

que melhor lhes servem, construindo outro caminhar, que é só seu.  

Nesse sentido a pesquisa não pretende esgotar-se em sua reflexão teórica, mas 

também proporcionar através do ato criativo uma apropriação igualmente criativa, não 

imaginando serem os diretores proprietários do resultado, mas propositores. 

A dissertação também anseia contribuir para a formação do artista, em especial, 

o ator-criador, contemporâneo. Ressaltar sua necessidade de tomada de consciência 

diante dos processos de aprendizagem em que se encontra inserido. Dessa maneira, os 

processos metodológicos ora escolhidos apontam para a relevância da formação de um 

ator-pesquisador consciente das premissas que norteiam seus próprios processos de 

trabalho e de investigação, pretendendo assim contribuir para o aprimoramento técnico 

e reflexivo do artista de teatro contemporâneo. 

Assim, através de Clarice, espero contribuir para divulgação, historicização e 

documentação da encenação brasileira no recorte do trabalho do ator, seus 

procedimentos criativos, resvalando na discussão do que é o trabalho do ator hoje e 

sobre a construção de um fazer teatral brasileiro.  

Numa visão ampla, através de Clarice, instigar a nossa reflexão sobre a criação 
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poética.  

E por último, através de Clarice, chegar aos outros. 
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ANEXOS – Diálogos Amplificadores da Prática e Resultado Compartilhado 

 

Os anexos estão divididos em Diálogos Amplificadores da Prática (A e B) e 

Resultado Compartilhado (C e D). 

 Em Diálogos Amplificadores da Prática constam, na íntegra, todas as 

entrevistas realizadas com os criadores devidamente citados que trabalharam com obra 

de Clarice na cena.  

As entrevistas proporcionaram acesso à visão de outros criadores em processos 

dos quais eu não vivenciei, somente participei como espectadora. E, também 

proporcionaram acesso a visão de outros criadores no mesmo processo que experienciei 

e conduzi como diretora. Por isso a separação em: 

ANEXO A - Entrevistas Realizadas com Diferentes Criadores 

ANEXO B - Entrevistas Realizadas com Atrizes de Brincar de Pensar 

Os diálogos amplificam a prática realizada porque evidenciaram como criadores 

puderam ministrar, receber, ver, perceber e vivenciar experiência análoga e como tais 

artistas veem o que estão criando. 

As duas perspectivas somadas foram de suma importância para organização do 

olhar, análise e descrição dos procedimentos em ExperimentoClarice. 

 Acredito que interlocução realizada não se relaciona somente com a minha 

prática mas, expande a discussão e reflexão aqui colocada no sentido de poder dialogar 

com muitas outras práticas. 

O trabalho Clarice Através do Ator não tem como foco o resultado mas 

disponibiliza as críticas e os DVDs dos espetáculos, Ovo e a Galinha (2010) e Brincar 

de Pensar - contos de Clarice Lispector no palco para pessoas grandes ou pequenas 

(2013) no intuito de compartilhar a realização. Assim, esta parte dos anexos foi 

chamada de Resultado Compartilhado e separada em: 

ANEXO C - Críticas dos espetáculos O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar. 

ANEXO D - DVD dos espetáculos O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar. 
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ANEXO A – Diálogos Amplificadores da Prática  

          Entrevistas Realizadas com Diferentes Criadores 

 

A. 1 Entrevista Enrique Diaz, 09 de abril de 2014, doze anos após a estreia do 

espetáculo A Paixão Segundo G.H. 

 

Você já tinha assistido alguma montagem com a literatura de Clarice Lispector 

deslocando-a para a cena, antes da sua realização da A Paixão Segundo G.H. em 2002? 

E: Não, não me lembro não. 

 

Na época que decidiram fazer A Paixão Segundo G.H., você e a atriz Mariana Lima 

estiveram no programa da SITI Company? 

E: Nós fizemos juntos um intensivo de 1 mês. Depois somente eu fiquei mais dois ou 

três meses no curso normal deles. 

 

Foi depois de haver assistido os monólogos lá que tiveram a ideia de fazer o monólogo 

com texto de Clarice para o palco? Depois de ter assistido The Who, por exemplo? 

E: Não. Isso veio da Mariana, da relação dela com o livro A Paixão Segundo G.H. e 

com o Fauzi. Ela sabia que ele tinha feito, ficou estudando um pouco de Clarice, não sei 

se já focando para a peça ou não. Com certeza veio da Mariana. Nós fomos para Nova 

York em 2001 e estreamos no ano seguinte (2002) então dificilmente a gente teve essa 

ideia lá, porque o G.H. foi um processo lento. A gente leu G.H. inclusive semanalmente 

com alguns amigos, meio lendo, meio estudando. Aí já era para fazer a peça. 

 

Ela que o convidou para dirigir? Vocês já queriam trabalhar juntos? 

E: Já.  

 

Ao voltar para o Rio vocês apresentaram a Raiz Quadrada de Menos Um, espetáculo 

que trazia o universo de Clarice. 

E: Isso foi só uma coincidência. A gente já estava com esse trabalho encaminhado. 

Tanto ele como o treinamento com o Coletivo, que veio exatamente do estruturamento 

do treinamento da SITI Company, no qual o tema quando era o caso de fazer 

composições, de criações era Clarice. Nós estávamos no processo de pesquisa de 

trabalho do G.H. e tinha esse material rolando também. Não que tenha influenciado, 
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mas era uma convivência de uma maneira muito aberta, em termos das composições, 

com o mundo da Clarice. O Raiz Quadrada de Menos Um foi um convite que recebi 

para uma série de solos do Sesc. E nós conversamos e decidimos fazer uma coisa neste 

mesmo lugar que servisse como parte da pesquisa do G.H.. Já te obriga fazer uma 

apresentação, te obriga a organizar um pouquinho, mas com um estatuto muito diferente 

pelo fato de ser 15 minutos. 

 

 

Era um solo de 15 minutos de dança. 

E: Sim de dança. Mas nós colocamos texto também. O universo do livro, sem a 

necessidade da decupagem da narrativa, e a herança do que tínhamos trabalhado na SITI 

Company estavam lá. Voltamos muito prenhe nesse lance com a SITI Company, das 

possibilidades, do treinamento, do imaginário e tal. Então o aspecto do trabalho físico 

dentro do espaço fazia muito sentido. Raiz quadrada de menos um era uma espécie de 

liberdade que não obrigava a fazer uma peça, muito menos de desenvolver uma linha 

narrativa, mas ao mesmo tempo tinha uma frescura de tudo que tínhamos acabado de 

viver em NY. Foi bacana porque trabalhamos um pouco, vimos que tinha uma potência 

da Clarice ali e já teve um impacto bom. Era dança mas não eram pessoas de dança. 

 

Você trouxe o treinamento vivido na SITI Company para ser aplicado aqui num Grupo e 

quando tinham criações o tema era Clarice, é isso? 

E: Na verdade entrava na parte de composição, não de viewpoints nem de Suzuki. Era 

sempre bom ter um tema. Na época do Hamlet a gente usou também Shakespeare como 

tema. Não foi tão legal assim como no tempo de produtividade do G.H.. 

 

Vocês já tinham trabalhado viewpoints no Hamlet? 

E: O Hamlet foi depois que G.H.. Em 2004. O Hamlet herdou o treinamento de NY e o 

treinamento aqui, que a gente já tinha uma espécie de comunidade e toda essa prática de 

criação sem nenhuma pretensão de espetáculo (acabamos fazendo um espetáculo com o 

Coletivo). O espírito do treinamento era o treinamento em si. A composição era uma 

parte do treinamento. Tinha um tema para a gente alargar os horizontes. 

 

E quando a Mariana trouxe o texto do Fauzi vocês passaram a trabalhar em cima do 

texto? 
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E: Começamos a trabalhar estudando o livro inteiro. Eu tenho até hoje um livro do G.H. 

com as marcas de tudo que está na proposta do Fauzi e marquei também outras coisas 

que interessava. Não no sentido de fazer outro texto mas no sentido de saber lidar com o 

material. Nós cortamos 50% do texto do Fauzi em função da cena.  

 

A literatura é completa enquanto obra. Mas um texto teatral é absolutamente incompleto 

enquanto obra porque precisa da cena. Deslocar o texto da Clarice (literatura completa) 

e encontrar a cena foi uma dificuldade? 

E: Dificuldade pela coisa em si. A dificuldade não era exatamente pelo fato de ser 

literatura e passar a ser teatro. A dificuldade era que aquele texto da Clarice é uma 

loucura. Então quando a gente lia a versão do Fauzi, (que na verdade é muito a Clarice 

cortada com alguns tempos verbais mudados, mas é muito o livro, não tem uma 

invenção) quando líamos era meio vertiginoso, porque tinha aquele começo meio triller, 

lado meio "nossa o que está acontecendo", uma sedução, um interesse, ficávamos meio 

excitados com aquilo; do meio para o final, era um mergulho naquele mar de loucura 

que era Clarice. Aquilo se tornava mais intraduzível num primeiro olhar para a cena 

pela qualidade daquele texto. O texto era um mundo do indiscernível que Clarice fazia 

um caminho dela. Mas até você entender qual era aquele caminho e traduzir em 

capítulos para entender que caminho poderia ter, até independente da forma do seu 

espetáculo, era muito difícil. Tem a ver com ser literatura passar para teatro sim, mas 

outra literatura passar para teatro teria outra dificuldade. Ali a dificuldade era a literatura 

passar para teatro, mas mais ainda qual literatura. Essa literatura. A literatura de Clarice 

Lispector. No sentido da dificuldade não pela má qualidade, pelo contrário, é de um 

grau de abstração... 

 

 

E de potência. 

E: Sim de potência. Mas casou muito bem para a gente com o trabalho da SITI 

Company, que para mim é um trabalho muito ligado numa espécie de formalismo. Tem 

a questão jogo, a questão exploração, (que é muito rico, muito impressionante) um viés 

não psicológico, viés físico, relação com espaço, uma espécie de partitura. Isso exercita 

muito a cabeça da gente e na prática, um mundo onde você não precisa traduzir a 

emoção e sim criar uma encenação. Criar códigos, criar ações, espaços, relação com 

elementos, não tanto traduzir a emoção. Aí sim você não teria solução. Acho que a 
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grande conquista para a realização do espetáculo, fora um monte de coisa, o trabalho da 

Mariana, foi essa junção. 

 

Colocar em ação? 

E: É. Em desenho no espaço. Em lógica. Em código. Códigos teatrais. Não códigos 

psicológicos adaptados ao teatro, sabe? A gente estava com muita liberdade e muito 

instrumentalizados por essa prática. Fora que a Mariana é muito criativa, livre e 

inteligente.  

 

Quais foram os procedimentos que você ia trazendo na sala de ensaio? Você os foi 

trazendo? Você que fazia proposições? 

E: A gente ia junto. A Mariana é muito capaz, muito inteligente, muito culta. Ela que me 

propôs o trabalho. Claro, eu procurava sempre ir trazendo provocações porque ela tinha 

um trabalho terrível com uma quantidade de texto para lidar, decorar, estar com ele na 

boca, passear com ele. 

 

Você se lembra como se deu a memorização dela? 

E: Estudou muito. Bem antes de entrar na sala de ensaio porque é muita coisa mesmo. E 

uma coisa que fizemos foi trabalho de partitura, trabalho com o qual eu tenho um certo 

(tenho ou tinha, sei lá) um certo misto de sedução e rejeição. É um procedimento 

através da artificialidade mas que você procura organicidade e muitas vezes você vê 

isso sendo usado de uma maneira que não passa para uma etapa que me atrai mais, 

aquilo realmente ser orgânico, por mais artificial como construção que seja. 

 

O que você chama de partitura?  

E: Criar uma sequência (partitura) de movimentos até às vezes arbitrária. 

 

Texto vem depois? 

E: Você aplica uma coisa a outra. Para criar uma fricção e até adaptar essa partitura mais 

tarde. No caso do processo dela em relação com texto, a partitura poderia servir como 

processo, não necessariamente como resultado ou expressão. Nesse sentido ficava até 

mais fácil, até porque a Mariana é uma atriz que tem essa facilidade, não é atriz que 

pergunta "isso aqui vai dar em quê?", ela sai fazendo como uma maluca com disciplina 

e tal. E aquilo é uma maneira do texto estar decorado dentro de um movimento que não 
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é só de uma realização física, mas de vetores, distâncias, direções... O texto ficava vivo 

para ela e a partitura tirava de uma possível psicologização. Então na prática a partitura 

era muito útil, independente de permanecer. Tem duas coisas ai que se abrem: 1. a 

origem das partituras vinha de verbos que poderiam ter a ver com o que fazíamos, 

verbos como sugestão. 2. Não necessariamente aquele gesto vai herdar a gestalt daquela 

ideia, daquela palavra, mas de qualquer maneira aquela palavra estava ali e surge como 

o próprio exercício de criar a sequência de gestos de palavras, de verbos, de estímulos 

verbais... 

 

Verbos vinham da decupagem do texto? 

E: Não necessariamente. Vinham muito também do cotidiano, da casa. Às vezes era: 

pegar, limpar. Tinha relação com objetos também (não vou lembrar agora posso 

procurar para ver se tenho alguma anotação). Mas esses verbos eram na verdade em 

última instância também indagações sobre aquele universo, independente se era o 

universo lírico e delirante da Clarice ou o universo mais caseiro, mais concreto, mais 

doméstico que também está ali. De qualquer maneira ao montar a partitura você já está 

fazendo um exercício de falar dessas coisas e isso tornado gesto. E toda a disciplina 

desse gesto maior, menor, mais lento, repetido, decupado, ressonado, num nível que aí 

sim é onde a coisa começa a ficar interessante se é um ator que tem essa compreensão e 

essa capacidade que é a partitura te dá um campo, limites, mas esse limite é muito 

relativo, porque o que você faz com ela pode ser qualquer coisa. Pegar um gesto e 

deformá-lo ao nível de um gesto seguinte àquele. Ou de outra imaginação que eu teria 

ao fazer o gesto. No fundo ele se torna completamente livre e tem um lugar que é não te 

jogar no vazio, que se você precisar tem ele. Então você vai, você fica preenchendo 

tanto naquilo. É um trabalho que se faz em geral em partitura só que com texto. Então 

aquele texto, flutua nesta oscilação de partitura porque ela se deformava segundo nossos 

estímulos então esse texto era provocado a estar no corpo dela de uma maneira como se 

o corpo dela fosse uma interface, entre o estímulo da partitura e o estímulo do texto. E 

isso já tira do texto a literatice dele, se a gente quisesse ser fiel a suposta intenção da 

autora, tira psicologia, ganha organicidade e claro, o sentido daquele texto é sabido pela 

atriz e sabido por mim que estou olhando. O que resulta dessa fricção vamos estar 

observando o tempo todo, era uma coisa bem interessante. 

 

Então desses verbos foram se criando partituras e então, um mergulho na partitura com 
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o texto.  

E: E amassando o texto. Fora isso, a gente tinha o trabalho do estudo da narrativa que 

para construir espetáculo que contasse essa história também.  

 

Você tinha essa preocupação em mente? Ou seja contar essa história? Onde, quem, o 

quê? 

E: Sim. Eu tinha. E a primeira parte era muita localizada e muito interessante, sedutora 

tem links "ah então já era o que acontecera" mas você não sabe o que acontecera... Ai 

tem uma hora que tem uma escapitulização, você perde essa noção, antes ela estava 

tentando falar sobre aquilo. Daqui a pouco ela está começando a falar sobre aquilo, ela 

passa pelo corredor, ela vê a garganta do prédio, ela entra no quarto da empregada, vê os 

desenhos na parede, até a barata, a barata abre um portal que é um pouco mais difícil 

decupar e precisava decupar de uma maneira para criar etapas e fazer o público ser 

capaz de fazer daquilo uma experiência, e não um amontoado de estímulos.  

 

E como fizeram isso? 

E: Se a gente entende a primeira parte, entende o estado dela, entende o que está 

mudando, vai empurrando esse limite do que seria a primeira vista o amorfo. Vai 

tornando o espaço menos amorfo. Depois dessas etapas claramente constituídas, ganha 

uma outra etapa que é um primeiro momento dentro desse mundo, que já não é mais o 

quarto da empregada, que já é o deserto da Líbia. O que este segundo momento pode ter 

de característica diferente deste primeiro, seja em termos semânticos, seja em termos da 

exploração das possibilidades, daqueles elementos que a gente tem ali. Não lembro de 

tudo que a gente fez. Por exemplo, tem uma memória pessoal ali, tem objetos que 

fomos trazendo e trabalhando viewpoints com os objetos. 

 

A poética da Clarice tem retórica autobiográfica, parece falar de sua própria vida. Isso 

foi usado de alguma maneira no espetáculo? Fazer aproximações entre cena e sua vida? 

E: A gente leu muita coisa sobre a Clarice, mas optamos pelo depoimento pessoal. 

 

Digo a aproximação da atriz em cena dando um depoimento. Performando aquilo, 

trazendo coisas da memória dela.  

E: Exatamente assim como a partitura vinha de um verbo x e não tinha tanto 

comprometimento com esse verbo, e aproveitava o fato desse verbo ser em si um 
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exercício de se perguntar sobre aquilo, por exemplo, os objetos, a coisa do read made, 

um pouco da casa ir virando um pequeno núcleo de ícones pessoais e que vão 

desmoronando de certa maneira então no meio das coisas tinham, por exemplo, foto da 

avó da Mariana, outro negócio dela, e ali lá na frente montando a estrutura, eu pedi para 

que a mãe da Mariana gravar uma historinha de criança com a voz dela e está no fundo 

de uma música que você nem escuta direito mas que tem a voz da mãe dela falando de 

quando ela era princesinha e não sei o que, tem muitos elementos que vão aparecendo 

mais que não são a concepção do espetáculo, ou seja, o espetáculo não é construído 

como em alguns momentos o Hamlet até em cima desta fricção, a gente usa esse 

material como forma de construir um código. 

 

Foi determinante para você a realização de G.H., alterou como você trabalhava?  

E: Alterou bastante. A obra de Clarice, do tema, como ela trata, sua visão de mundo que 

já é em si avassalador em termo de apego, desapego, de desconstruir sua base, saber 

morrer um pouco, tem uma coisa feminina violenta, isso tudo foi em si um aprendizado 

enorme para mim, e continua sendo. O trabalho da SITI Company também tem toda 

uma coisa (que com o tempo fui deixando de praticar porque como a vida é muito louca, 

filhos, a gente vai ficando mais velho, isso tem sido muito presente) mas foi muito 

estimulante, tocava em várias coisas que eu já fazia antes, um tipo de ludicidade, uma 

coisa que eu já gostava muito, só que organizado numa gramática, num treinamento, 

isso foi muito bom. O treinamento propriamente dito, também foi um momento na 

minha vida muito forte porque era muito vital, muito criativo, agregou, juntou muita 

gente interessante, viveu um espaço de prazer e produção, sensibilidade, relação com 

tudo que está em volta, sem excesso de desejo de intelectualidade, foi muito 

interessante, deu em muitas coisas e o trabalho com a Mariana também, porque é atriz 

sensacional, meio única, parece, nessa articulação entre disponibilidade de um ator ao 

mesmo tempo a inteligência para lidar com aqueles materiais, cultura que ela tem, 

capacidade de trazer elementos, pesquisa e se deixar aberta, e saber procurar, não se 

apóia nunca numa certa sensação, ou impressão de eu sei fazer isso, ou eu vou ficar bem 

fazendo isso, então essa é uma capacidade de ação no trabalho muito grande de 

disponibilidade, escuta muito, é ... Então foi super determinante para muita coisa 

depois. 

 

Como você dialoga sua encenação com o ator? Você tem essa preocupação? Ou você 
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vai trazendo e o ator vai comendo?  

E: Eu primeiro sou ator. E para mim isso é uma coisa para minha vida delicada porque 

não tem muita separação, entendeu? A única separação é que a minha função é mais esta 

que aquela. E a função dele é mais aquela do que esta. No sentido que não é 

inteiramente igual mas é a gente ali, então tudo isso que foi se desenhando, foi 

desenhando pelo que fomos fazendo. É muito difícil para mim, embora eu possa trazer 

coisas, eu chegar com a prioris. É mais provavél você me ver falando pelos cotovelos 

como pensamento, eu estou pensando ao falar. Eu não falarei o que você deve fazer, eu 

estou pensando junto com você, "eu penso deste jeito tal" e você pensará  também, mas 

pensará muito fazendo, e vai falar também, mas senão vai virar eterno debate. Eu penso 

falando na conversa. As coisas vão aparecendo vou entendendo as coisas melhor, tomo 

atitudes mais deliberadoras, claro não posso ficar só delirando, preciso em um 

momento, "ah essa cena pode se traduzir em essa linha que ela puxa, esse movimento de 

costas, esse momento mais forte, ah vamos fazer essas parte asssim, já que a primeira 

parte foi desta ou aquela maneira nessa segunda vamos fazer essa mudança para ver o 

que muda aqui" eu tento trabalhar também com interesse para o espectador, não só com 

o que eu tenho a dizer para ele, mas com esse jogo, tem uma hora que o video é um 

alívio, ele é uma novidade, outra maneira que não é só a palavra de lidar com aquelas 

informações, é, isso essa história dos capítulos, você vai criando, uma hora é mais 

parado falando texto, outra estou me mexendo e não estou criando o texto, outra hora é 

mais sei lá, estou me mexendo mais não tem texto, outra hora tem outra estou lá no 

fundo invés de aqui na frente, outra hora estou descendo pendurada.  

 

A poética de Clarice às vezes utiliza verbos que se referem a animais para pessoas. 

Você utilizou alguma referência animal, como um devir-animal, um animal por dentro? 

E: A gente teve um tempo trabalhando com Daniela, curiosamente minha ex-mulher que 

fez um trabalho de corpo que era esse lance de meditação ativa, que tem a ver com isso 

que você está falando, mas não com a mimeses, mas tinha um negócio de exaustão... 

 

De pensar em um animal por dentro? 

E: Não. Mas é isso. É uma energia animal, (um?) (não?) comportal psicológico, uma 

energia muito física, muito respiratória, que foi muito bom para ela para o desenho todo. 

 

E tinha alguma preocupação de vocês em ligar algumas informações da personagem 
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escultora G.H. e traduzir isso no corpo? 

E: Tem um pouco. Mas como o foco do trabalho tem duas coisas: o suzuki e ao mesmo 

tempo literatura, a gente não tinha tanto essa coisa de personagem. Mas tem, é teatro. 

Tem figurino elegante, ela fumava de um jeito elegante, para desmoronar melhor o 

mundo de G.H. era melhor que o mundo dela fosse constituído. A impressão que eu 

tenho, era que isso era menos presente que a ideia e estado de “puxaram meu tapete 

existencial”. Isso em si já era muito forte, não havia um trabalho de "hum agora você 

está fazendo G.H., você está perdendo G.H., vamos procurar a G.H.”. Até porque a 

Mariana já é elegante, tem uma postura, isso não era trabalhado muito não.  

 

Você organiza seus procedimentos? Ou vai trazendo outro, seus pensamentos vão indo.  

E: Eu sou muito caótico. Sou bem bem caótico. E minha experiência com amigos, com 

amigos, então a vida não me dava essa demanda no sentido de dar conta de tudo, chegar 

e... Era muito organizar vamos lá, muitas vezes os ensaios da Cia. era chegar começar se 

aquecer, tinha uma música rolando, quando via tinha alguém fazendo uma cena, uma 

espécie de cena e o outro ainda batendo papo, trocando roupa, etc, esse caos é divertido 

mas uma hora comecei a falar vamos lá, metodologizar isso melhor tanto as coisas das 

composições, os campos do saber, aulas de coisas específicas para cada trabalho, foi se 

organizando mas não para chegar num lugar para se fixar mas fui percebendo no 

percurso da Cia. fui tentando ir reconhecendo um caminho orgânico.   

 

E vocês trouxeram referências para o trabalho? Referências como pintura, filmes? 

E: Eu acho que sim, mas não me lembro porque faz muito tempo. Se foi, aconteceu no 

início porque é quando se está naquela peleja. Eu lembro muito da presença do Fauzi 

para Mariana, muita G.H., muita biografia, vários livros, vários contos. Eu não posso 

dizer que eu li tudo mas li muita coisa. Muita biografia, vários materiais, isso era muito 

bom, mas não estou me lembrando agora de referências fortes, de iconograficas. 

 

Alguma articulação da Clarice com filosofia?  

E: As formas e essa questão do constituído e do humano tentando se relativizar dentro 

da obra da própria Clarice. Você vê a questão da superfície e do rasgo. Não fala só do 

rasgo, ela fala muito da superficialidade, muito do cotidiano, de repente ela quebra esse 

cotidiano. Pára a historinha que a gente constrói o tempo todo. Parecia uma coisa 

insaciável da nossa parte procurando nessa obra. Eu via muito a nossa paixão por ela. É 
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procurando tudo dela mais do que associar teoricamente ou nesse sentido de articulação 

com o objeto. A gente estava muito com ela. Era muito. É material orgânico, desejoso, 

não tinha categorizacão externa, não que fosse um problema ter, na teoria, não tinha era 

muito.  

 

Tem alguma coisa que a gente não conversou que você acha relevante nesse processo? 

E: Tem uma coisa de trabalho com a técnica, os colaboradores da técnica. Marquinhos 

Pedroso, ele teve uma coisa sensacional de conseguir escutar os passos, escutar o 

trabalho, não vir com nada a priori, então a gente ali trabalhando, naquele vazio, parecia 

seita, a gente ali trabalhando, um lugar que não dá em nada a princípio, num lugar que 

está ali, tinha as luminárias, tinha uma no corredor, outra no quarto grande que ela 

usava, tem a cena da utilização da barata, uma sombra do teto vinha uma forma que se 

mexia que era a própria sombra dela falando se aproximando do público na hora que vai 

se aproximar da barata, isso tudo era um uma capacidade do Marquinho que eu acho 

incrível que era de escutar mesmo os pontos de apoio, ao invés de aplicar, isso tinha 

muito do trabalho dele na Vertigem. Mas, você está falando mais de trabalho de ator né? 

 

Eu estou pensando aqui no que a gente conversou, e nos dezoito minutos que voaram 

(não foram registrados no gravador), vou tentar retomar: como vocês juntos foram 

dando forma? Como o ator parte do nada e fala esse texto em cena?  

E: A coisa de se ter o texto como literatura e essa relação com o espaço e os elementos. 

Esse texto você pode ir para lá e para cá, ficar parado, dando pulinhos. Você tem esse 

espaço e vai associando e a partitura vai criando movimento de fricção entre esse texto e 

esse espaço, ao mesmo tempo a relação é com o espectador e tem (e sabe que tem) um 

endereçamento. E aí esse mundo que está sendo criado. E você tem aí sim os capítulos 

narrativos, na hora que você fica convivendo com aqueles materiais todos, você vai ao 

mesmo tempo desenhando o trabalho, ao mesmo tempo introjetando, encarnando, 

praticando, amassando no próprio corpo aquele material, quando você vê é uma questão 

de: “esses caminhos já existem, agora vamos assumi-los e dar acabamento”. O Fauzi ao 

ver dizia “de que vocês estão falando? Teatro tem que entender”. 
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A. 2. Entrevista com a atriz Beth Goulart, 24 de abril de 2014, respondida por e-mail 

a respeito de seu espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector. 

 

Como se deu seu primeiro contato com a obra de Clarice Lispector? Logo veio a ideia 

de levá-la ao palco?  

B: Conheci Clarice Lispector quando tinha 13 anos de idade, naquela fase de 

individuação, em que estamos descobrindo quem somos e para que vivemos, um 

momento de introspecção e muitos questionamentos. Li "Perto do Coração Selvagem" e 

tive a sensação de que só ela me entendia, uma cumplicidade muito grande e uma 

identificação com ela. Sempre acalentei o desejo de fazer algo com Clarice, um 

personagem, uma obra, não sabia bem o quê, até que a vida, no momento certo e na 

hora certa nos colocou frente a frente. Depois de ler "Cartas perto do coração" que reúne 

a troca de correspondências entre Clarice Lispector e Fernando Sabino tive a ideia de 

colocar Clarice em cena como personagem principal de Simplesmente eu, Clarice 

Lispector. 

 

Como foi o processo de ensaio? (O início, desenvolvimento da ideia, preparo como 

atriz, algum treinamento, procedimentos para criação de cenas - é possível descrever 

como trabalhou?) 

B: Foram dois anos de pesquisa para construir o texto e a concepção do espetáculo. Seis 

meses de preparação vocal com Rose Gonçalves, dois meses de ensaio com dois 

assistentes, a preparadora corporal Marcia Rubim, e a preparadora vocal Rose 

Gonçalves, e toda uma vida para viver Clarice. Tive a supervisão do mestre Amir 

Haddad que me deu a dimensão do trabalho com suas impressões e ensinamentos, a 

produção de Pierina Morais, que no último mês de ensaios gravava para que eu pudesse 

analisar o resultado. Todos me ajudaram muito em cada fase do processo. Para construir 

o texto usei de muita intuição, colocava os textos abertos a minha frente e separei por 

temas, cada tema fazia um bloco em que os personagens se enquadravam. Por mais que 

tenhamos um plano de ação, a criação vem de uma zona desconhecida, de um 

inconsciente mais profundo e como Clarice só depois é que descobrimos o que 

realmente queríamos. Todos os criadores seguiram minhas indicações, eles sentiram que 

era um trabalho muito autoral e respeitaram minhas necessidades de intérprete e minha 

concepção na direção do espetáculo. 
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O espetáculo foi construído através de improvisações? Se sim, existiam propostas para 

essas improvisações? 

B: Não usei este processo. A concepção veio na realização da adaptação, as cenas 

apareciam com suas imagens em minha mente e já dentro de uma estrutura cênica. Os 

detalhes é que foram sendo construídos no processo de ensaio e com os criadores que 

seguiam minhas ideias. 

 

Como se deu a memorização? Através de escrita, leitura? 

B: Os seis meses de preparação vocal foram justamente para que eu pudesse ter um 

domínio do texto suficiente para colocar o corpo em ação. Uma vez por semana me 

encontrava com a Rose e ia pouco a pouco descobrindo a voz de cada personagem, a 

dimensão de cada palavra e o entendimento mais profundo do texto. 

 

Como se apropriou do texto para torná-lo vivo em cena? Teve algum procedimento para 

levá-lo do papel à cena? 

B: Busquei em cada personagem os pontos de contato comigo mesma, as semelhanças e 

diferenças, o que de mim tinha em cada uma delas. Amir Haddad disse que quanto mais 

mergulhasse dentro de mim mais perto ficaria dela. Devia falar de minha angústia e 

solidão para falar da angústia e solidão de Clarice. Entendi que quanto mais pessoal 

somos no trabalho, mais universais nos tornamos, somos essencialmente humanos e isso 

nos torna iguais. 

 

A poética da Clarice tem retórica autobiográfica, parece falar de sua própria vida. Isso 

foi usado de alguma maneira no espetáculo? Fazer relações entre cena e sua vida? 

B: Sim, foi isso que busquei na escolha dos personagens, para falar das fases da vida de 

Clarice através das personagens dela. Ela é uma autora que se revela em seus escritos, 

sempre podemos ver e sentir Clarice em suas histórias, em cada reflexão, em cada conto 

ou romance. Isso é fascinante. Amir Haddad costuma dizer que gosta de atores que dão 

depoimento em seu trabalho, também acredito nisso, colocamos um pouco de nós em 

cada coisa que fazemos, sempre deixamos a nossa marca e isso nos diferencia. 

 

Nem sempre a poética de Clarice localiza um lugar/um espaço para seu fluxo de 

pensamento. Você imaginava um lugar para trazer à cena? Criou situações? 

B: Usei o cenário como um espaço cênico aberto, um vazio branco onde se constrói a 
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cena através da luz e dos gestos. Pode ser uma casa, um consultório do analista, um 

trem, uma entrevista. O espaço se transforma conforme a situação e o código que se cria 

com a plateia. Com exceção ao Jardim Botânico que se caracteriza em cena por uma 

projeção. Tudo surge e desaparece como mágica, faz parte da linguagem do espetáculo. 

 

Como se deu a construção do personagem? Teve espécie de gênese? Você se valeu de 

imagens? Você trouxe referências de filmes, livros, pintura para o espetáculo? Se sim, 

quais? 

B: Cada personagem tem sua gênese e se chega a ele de várias formas. Costumo dizer 

que o ator é uma esponja que absorve todas as informações possíveis de cada 

personagem. No caso de Clarice li tudo o que podia sobre ela, seus livros, entrevistas, 

correspondências, opiniões, teses de mestrado, vi e ouvi todas as entrevistas feitas, foi 

um processo de imersão no universo clariciano, mas realmente fui encontrá-la dentro de 

mim mesma, em meus próprios sentimentos e opiniões. O personagem é um híbrido de 

Beth/Clarice que ainda se desdobra em quatro outros personagens dela. 

 

A poética de Clarice às vezes utiliza verbos que se referem a animais para pessoas. 

Você utilizou alguma referência animal? 

B: No espetáculo utilizo um conto de Clarice chamado Perdoando Deus em que uma 

mulher caminha pelo bairro de Copacabana admirada com a beleza das coisas, inebriada 

desta sensação ela se auto denomina "a mãe de Deus". Neste momento ela quase pisa 

num rato morto, o rato que é fruto de seus medos mais profundos, ela vai de Deus ao 

rato neste passeio por Copacabana. Na verdade, passeando dentro de sua própria alma 

ela se iguala ao rato. 

 

Este foi um processo diferente de um processo com texto dramático? Há particularidade 

em trabalhar textos de Clarice para a cena? 

B: Creio que Clarice pede uma dedicação, uma profunda revelação de si mesmo e do 

mistério da vida. Ninguém lê Clarice impunemente. É um espelho voltado para dentro. 

A coragem aparece dentro de nossos medos e fragilidades, é como um salto sem rede, 

esta é a beleza de nossa arte. Corremos riscos e alçamos vôos. 
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A. 3. Entrevista com Marilyn Nunes, 04 de abril de 2014, durante a temporada de 

Estrelas. 

 

Como se deu seu primeiro contato com Clarice Lispector? 

M: Ainda na pré-adolescência, através de indicações de colegas de teatro que tinham 

encenado um texto da autora. Me identifiquei de cara com a Macabéa.  

 

Então o primeiro livro de Clarice que leu foi A Hora da Estrela? 

M: Sim. Durante muitos anos fui relendo, relendo, relendo. Aí esse grupo em Presidente 

Prudente (Teatro do Alfinete) pensou em fazer uma remontagem de A Hora da Estrela e 

começamos a ensaiar e não deu certo.  

 

Quando leu, já pensou em colocar na cena? 

M: Já. Eu me identifiquei com cada frase da autora. Inicialmente mais interessada nos 

diálogos. Eu me foquei mais nos personagens, na Macabéa, no Olímpico e nunca tanto 

com Clarice, o Rodrigo S.M. na Hora da Estrela. E eu fui relendo... E esqueci. Fui fazer 

outros espetáculos, e tempos depois eu estava pensando "eu quero descobrir quem eu 

sou como atriz, como artista, que linguagem eu quero seguir" "por que eu chamaria 

pessoas para sair das suas casas para se encontrar comigo?" "o que eu faço? O que eu 

monto?" E uma pessoa respondeu "o que te move?" E só passou uma coisa na minha 

cabeça: A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.  

 

Quando? 

M: Isso foi em 2007. Voltei a ler o texto. Em 2008 comecei a tentar adaptar para teatro. 

 

Começou primeiro com adaptação do texto? 

M: Foi em conjunto com o treinamento que eu fazia como atriz. Eu comecei a criar 

materiais sozinha, depois que fiz um workshop com o Lume (fev 2008). 

 

Começou a reproduzir o workshop sozinha? Difícil trabalhar sozinha? 

M: Sim. É difícil mas é um desafio. Também é bom. Eu conversei com a atriz do Lume, 

Naomi Silman e eu falei "é tão legal o que vocês fazem mas eu não tenho com quem 

fazer essas coisas". Ela olhou para mim muito séria e disse: "Faz sozinha. Não tem 

desculpa para não fazer." E aquilo foi um acordar para mim. Não tem desculpa, eu vou 



 

90 
 

ter que fazer. 

 

O curso do Lume que você fez consistia em quê? 

M: O treinamento do ator. Treinamento energético. Tem coisas que o Lume trabalha por 

influência da Iben Nagel Rasmussen que é atriz do Odin onde eles aplicam o mesmo 

treinamento que ela trabalha no grupo dela, Pontes dos Ventos, que o ator Carlos 

Simioni faz parte. A dança dos ventos é um dos treinamentos. A dilatação do corpo, de 

movimentos. Às vezes é difícil falar porque eu mudei muito e não trabalho com essa 

linha. 

 

Mas essa linha te inspirou? 

M: Sim, me inspirou. Principalmente pela dedicação, pela disciplina, pela concentração, 

pela entrega. Poder estar presente. E se aprofundar no seu ser e estar. 

 

E foi a partir daí que passou a conceber o espetáculo?  

M: É, em junho de 2008 eu tive meu primeiro contato com Odin no Festival 

Internacional de São José do Rio Preto, no Brasil, vi as palestras, demonstrações 

técnicas e também o espetáculo. E me causou espanto. Eu lia sobre o ator no Odin e vi 

um espetáculo que a maior parte do tempo os atores estavam com máscaras, capuz... Eu 

tinha uma imagem de teatro poético e de repente vi uma cena que caia neve e em 

seguida passava churrasqueira com carne de verdade. Me causou muita confusão. E 

tirou a imagem do ator sem nada, só o ator em cena. (na época eu estava trilhando o 

caminho com pouco texto, sem maquiagem, sem objetos, não tinha nada). Eu busquei 

inspiração nos materiais que criava na sala de ensaio e continuei a fazer o treinamento 

que havia vivenciado sozinha. Em janeiro de 2009 eu me mudei para os EUA e mesmo 

assim continuei com meu treinamento. 

 

Treinamento? Improvisações? Você pode descrever os procedimentos que usava? 

M: Juntei procedimentos aprendidos no workshop do Lume, com os exercícios do Odin 

e também com a capoeira angola. Eu chegava, caminhava pelo espaço, passos lentos, 

querendo caminhar numa direção e sentia energia oposta, a resistência. Colocava 

música e seguia a música. Depois o contrário do que a música propunha. Trabalhava 

com oposições, quebra de ritmo. Depois eu repetia. Determinante para mim eram os 

movimentos com tridimensionalidade e também em diferentes níveis (plano baixo, 
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médio, alto). O que determinava o que ficava ou não, era o prazer. Se eram movimentos 

que me davam prazer, permanecia. "Olha que prazer, que bonito, como isso me deixa 

com sensação de leveza ou fortaleza." Naturalmente algumas coisas se perdiam e outras 

ficavam. E teci assim meu repertório de movimentação, que são os materiais do ator. 

 

Você voltava ao texto? 

M: Sim, foi no momento que eu estava em outro país, nos EUA, e comecei a me sentir 

muito sozinha. Então teve meses que eu não conseguia fazer o treinamento, estava lá me 

adaptando a tudo. 

 

Você foi para os EUA fazer teatro? 

M: Fui fazer um intercâmbio de 2 anos, morei com uma família e aprendi inglês. 

Estudava algumas coisas de teatro e de circo. Cheguei em setembro, e em novembro eu 

já sabia que tinha conseguido ser aprovada para o Odin Week do ano seguinte. Então, 

nesse tempo, reli a A Hora da Estrela e já fui selecionando textos.  

 

Como fez essa seleção? 

M: Anteriormente eu tinha feito Meu tio o iauaretê de Guimarães Rosa e isso me foi 

útil, pois o autor usa um recurso: existem dois personagens mas só tem as falas de um, o 

leitor vai imaginando as perguntas do outro. Então fui pegando só as respostas da 

Macabéa. Depois um trecho de diálogo, selecionei só do Olímpico. No princípio só 

ficou uma frase de início e fim da escritora, ou seja o personagem Rodrigo S.M.. Essa 

foi a primeira estrutura de texto. 

 

O texto não veio de improvisação? 

M: Não. Depois da Odin Week eu voltei aos EUA com um treinamento de voz, de 

corpo, e outra visão de treinamento. E comecei a reproduzir, mas nunca reproduzir 

imitando, (porque não tem nem como), reproduzir as coisas como reverberaram no meu 

corpo. Voltei para sala de trabalho já tendo mais referência de treinamento e trabalho 

com os objetos.  

 

Trabalho com objetos? 

M: Na OdinWeek (final de março de 2009), nesses 10 dias intensos na Dinamarca, 

durante o único dia para visitar a cidade eu fui num brechó, foi lá que eu vi e comprei 



 

92 
 

alguns objetos sem intenção nenhuma. Quando cheguei no meu quarto, na sede do 

Odin, olhei para 3 deles e comecei a aplicar o treinamento que tinha tido naquele dia - 

treinamento de objetos - ou seja, explorar a relação do ator com objeto. Desses 3, hoje 

dois objetos fazem parte do espetáculo. 

 

E o que mudou na sua visão a respeito de treinamento depois dessa experiência?  

M: Antes, minha visão de treinamento de ator estava voltado à energia só que de forma 

subjetiva. O dilatamento do corpo (crescer por dentro) ficava num nível psicológico. As 

indicações que eu tinha: "Não mostra por fora mas sinta a energia crescendo por dentro. 

Sinta. Pula para frente e para trás ao mesmo tempo sem sair do lugar. Não deixe a 

energia evadir do seu corpo." Me pareciam no intuito de controlar as pulsações e 

voltado para dinâmica física da sensação, conhecimento muito interno e subjetivo, e eu 

não conseguia compreender a relação disso com o espetáculo. Chegava a pensar que 

para ter um corpo dilatado em cena era preciso fazer um treinamento de 2 ou 3 horas 

antes para me preparar e deixar meu corpo aceso para o espetáculo. Com Odin não. 

Todo treinamento é muito voltado para cena. Dilatação significa fazer os movimentos 

maiores, ocupar um espaço maior, físico. Posso dar 3 passos grandes e posso dar 3 

passos pequenos e absorver ao reduzir esse movimento, é mais objetivo. Eu não 

trabalho com o que eu estou sentindo dentro, mas por exemplo, caminhar diminuindo 

ritmo e acelerar. Não tem o que eu estou sentindo, o que está dentro do meu corpo. O 

Eugênio acompanhou muito o trabalho e isso nós conversamos bastante. 

 

Quem deu treinamento foram os atores? 

M: Não, foi o diretor-assistente do Eugênio Barba. 

 

Você voltou aos EUA depois dessa experiência na Dinamarca e passou a fazer o 

treinamento dessa forma mais objetiva com experimentação do texto na versão que você 

tinha preparado? 

M: Fiquei nos EUA até final de outubro de 2010. Eu fazia assim: vou dar dois 

exemplos, 1. o corpo que determinou, 2. O texto me determinou. No primeiro caso, eu 

não tinha nenhuma ideia de como fazer o texto do Olímpico com a Macabéa em que um 

se apresenta ao outro, eu pensava um de frente para o outro sentadinho mas eu falava 

para mim mesma "não é assim", ai eu peguei um objeto de cena, um era um metal e 

primeiro tentei todas as relações entre esses objeto e fiz uma eu sequência das relações 
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possíveis e fui escrevendo, elencando, uma gravata, um lenço, quais os sons que eu 

tirava desses objetos em conjunto, separado, se eu subisse em cima, se não... Fiz uma 

lista e depois eu executei uma sequência. Não pensei em texto, eu tinha dez coisas que 

eu podia fazer então fiz uma e aí fui tentando fazer as ligações de cada movimento. 

Como sair de um movimento e ir para o próximo? 

 

Tinha uma partitura e você encaixou o texto na partitura? 

M: Sim, eu coloquei texto e me surpreeendi, porque pareciam que tinham coisas que 

foram feitas para isso. E outras que ajustei para que desse certo. Tem coisas que fui 

segurando para dar certo a próxima, fui encaixando. Outro caso, o exemplo 2. foi 

pensando no texto: a Macabéa chorava muito escutando uma música e se surpreendia do 

tanto que chorava. E eu queria muito trazer para o espectador essa sensação de muito 

choro. Então a primeira coisa que fiz foi chorar e vi que tinha capacidade física de 

chorar, mas me deparei com um problema, logo na sequência eu tinha que estar em 

outro momento sendo outro personagem, e o meu olho ainda vermelho, isso não ia 

mudar rápido, pensei "Não vai dar certo se eu chorar mesmo" "como eu posso chorar 

em cena?" E ai eu peguei uns metais (na época eu ensaiava numa igreja nos EUA) fui ao 

banheiro, coloquei água, e daí surgiu uma cena que está hoje no espetáculo, uma coisa 

textual que eu tentei transformar em físico e que depois pudemos cortar o texto. 

 

Aí você tinha uma estrutura. Já tinha um começo, meio e final da ficção.  

M: Já tinha a estrutura e fiz ensaios abertos na minha volta de férias ao Brasil. Fiquei 

alguns anos sem apresentar nada a ninguém. Eu tinha curiosidade em saber se o público 

compartilharia algo comigo. As pessoas gostaram muito. Fiz também em Presidente 

Prudente uma residência com pessoal de Londres em que a ideia era compartilhar coisas 

em processo e durante dez dias fiquei apresentando o que tinha. Voltei ao Odin no 

primeiro semestre de 2011 (11 de fevereiro) para fazer um workshop de criação de um 

espetáculo que não tinha o objetivo de excursionar; o espetáculo chamava-se "A última 

noite" com supervisão do Eugênio Barba. Treinamento começava 6h30 da manhã 

correndo na neve da Dinamarca e terminava 18h, às vezes 19h30. Fui vivenciando tudo 

que eu tinha lido nos livros. Foi bem interessante. Mas exautivo. Tivemos sorte (na 

época não sabia que era sorte) pois teve um mês neste primeiro semestre que todos do 

Odin estavam com menos atividades e então nós tivemos treinamento com todos os 

atores. Porque o Odin é um grupo incrível, eles não param. Quando não tem nada que 
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fazer eles inventam. Eles podiam ter voltado da temporada do Theatre du Soleil e ter se 

dado uma semana de folga. Mas não. Eles chegaram no domingo de noite e na segunda 

de manhã já estavam lá. Todo mundo perguntando que dia podiam trabalhar com a 

gente. E mostrando seus solos à noite para a gente assistir. E eu não sabia quem era a 

Julia. Eu conhecia a Iben (Nagel Rasmussen). Eu não tinha visto nada dela apesar de ela 

estar envolvida em várias coisas, The Openpage, The Magdalena Project, Festival 

Internacional de Trânsito em Holstebro. Vi que ela fazia um trabalho com um ator do 

Chile e pensei "Olha quem sabe ela não pode fazer comigo? Será que ela se interessa?". 

Senti uma abertura, uma possibilidade. Em março ela concordou em assistir meu 

material de 1h. Ela assistiu junto com o Jan Ferslev arranjador musical, e meus colegas 

de cena. Ela ficou muito emocionada ao final do espetáculo. Sentiram algo ali, acho que 

era muita vontade de fazer. 

 

Você fez em português? 

M: Sim, em português porque a Julia sabe muito o português. Ela viaja muito. E 

também porque o Odin tinha no grupo um ator dançarino brasileiro, baiano, Augusto 

Omolú, que não falava nenhuma outra língua além do português, "se ninguém entender, 

problema deles" dizia (risos). 

 

Vc o conheceu? 

M: Sim, o Augusto faleceu na Bahia no ano passado, esfaqueado. Vi a repercussão em 

importantes jornais, porque além de trabalhar com Odin, ele era uma referência de 

dança afro-brasileira. (Parece que ele comprou uma boa área, uma chácara, na Bahia por 

uma ninharia, com o boom imobiliário valorizou demais e virou uma área burguesa). 

Ele já não estava nos últimos espetáculos do Odin porque estava pensando em voltar 

para o Brasil para inaugurar nessa chácara uma escola.  

 

Voltando à sua apresentação para Julia, o texto estava bem memorizado? Como foi 

processo de memorização do texto? 

M: Eu não tive problema porque todo o texto faz muito sentido para mim. Neste 

trabalho de teatro físico o mais difícil é memorizar no corpo. Quando eu coloco o texto 

no corpo é como se o corpo me ajuda a memorizar o texto, não preciso me preocupar 

com texto, ele caminha junto. Quando o movimento não vem, aí eu posso me perder. 

Parece que é uma memória do corpo. Crio um sentido para essa ação que tem um 



 

95 
 

sentido também textual. Mas eu não tenho facilidade para decorar textos, e quando eu 

junto coisas diferentes, uma textual e outra física, e crio conecções, uma me ajuda a 

lembrar a outra. E aí consigo memorizar. 

 

Mas você para memorizar no corpo lia, falava, escrevia? 

M: Um dos treinamentos de voz é buscar falar o texto de muitas formas diferentes. 

Testei muito os textos. Porque cada vez eu buscava uma forma diferente de falar. Caixa 

de ressonância, volume, voz no espaço, em cima, em baixo, perto de mim, fora. Para 

mim era mais difícil o final, "como mesmo que eu marquei que eu vou fazer?". Era 

muito mais difícil a memória de como dizer do que a memória do texto em si, porque eu 

já tinha trabalhado muito nessa repetição.  

 

Clarice tem uma retórica autobiográfica, parece falar sobre sua própria vida. Isso foi 

usado de alguma maneira no espetáculo. Você trabalhou com essa questão do 

autobiográfico? Fazer relações entre cena e sua vida? 

M: Muito. Aconteceu muitas vezes de para entender uma situação que autora colocava 

eu buscava relação na minha vida. Este é um principio do Odin chamado de princípio da 

equivalência. Busquei uma equivalência daquele texto na minha vida. Buscava em mim 

como era o meu sofrer ou como era minha alegria, coisas que eu vivi. Por exemplo, 

quando eu ganhei um anel de noivado ao dirigir meu carro eu olhava aquele anel, um 

momento de emoção. E tem uma cena no táxi que eu coloco um anel e vou olhando para 

minha mão num movimento semelhante, isso é porque eu vivi esse momento. Fui 

relacionando muito com o que eu vivi, muito do material que tem é um pouco Fernando 

Pessoa sofrendo e escrevendo do lado da dor. Esse meu processo de criação dos 

materiais do ator nem sempre aconteciam em sala de ensaio, pelo contrário, invadiu a 

minha vida, então às vezes eu estava brincando com crianças e eu roubava coisas que 

aconteciam para meu material. Eu sofria e já percebia meu gestual "olha essa mão" e já 

anotava e hoje está no espetáculo. Então comecei a ficar atenta em como meu corpo 

respondia a uma circunstância. Isso ia ativando uma criatividade. Claro, fica diferente 

do que aconteceu na minha vida pessoal, mas tem fio condutor que inicia na minha vida 

pessoal. Outra coisa que eu acho incrível da Clarice é que ela me ensinou muito sobre 

arte em A Hora da Estrela. Ela escreve no começo do livro uma dedicatória e 

recomenda ser escutada ao som de Bethoven, Bach,... Fui escutar todos eles. (Isso fez 

com que a tempestade do Bethoven entrasse no espetáculo). E a autora me deu muitos 
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elementos cênicos: quando ela falava que a Macabéa andava em câmera lenta e escreve 

para isso "leeeeeeennnnnnnta". Eu fazia a mesma ação que eu tinha criado em cena, 

fazia bem em câmera leeeeeennnnnnnta, ia buscando todas as informaçõeszinhas que 

ela dava. Ao voltar ao texto descobri muitas coisas que Clarice diz a respeito dos seus 

personagens: a Macabéa é neurótica, está no texto. Se preocupa com pequenas coisas, 

pisca os olhos, um pouco corcunda ... e essas pequenas coisas que eu fui trazendo para o 

físico. Outro exemplo, Macabéa era uma moça que todo domingo ia ao cinema, 

comprava rosa vermelha nos dias de pagamento. Se dava presentinhos com um batom 

vermelho, comecei a imaginá-la como uma pessoa comum, ela não é uma miserável 

distante do leitor, está perto dele. Ela tem lugar para morar, tem trabalho, domingo livre. 

Eu inclusive fui na rua que Clarice Lispector descreve no livro no Rio de Janeiro.  

 

Então a construção de personagem para você se deu a partir de todos os dados do livro: 

como ela anda, como fala, se move, situações que vivencia, que relações tem, como 

enxerga. Não só da Macabéia mas também do Olímpico. A personagem da Madame ela 

descreve menos, mas você também aproveitou todos os dados do texto? 

M: Sim, tirei informações do livro. Clarice descreve a Madame, fala de um outro tipo de 

pessoa que é uma pessoa que não tinha o que comer e vestir, caiu na vida e gostou, lá 

ela tinha o que vestir e comer e encontrou amor. Virou cafetina, tem uma vida boa 

porque Jesus a ajudou nisso. Clarice aponta o social, critica como a sociedade vai 

determinando algumas coisas. Olímpico metalúrgico roubava no trabalho por ser 

escultor, gostava de ir a enterro de desconhecido e chorava junto. Saiu do nordeste 

depois que a mãe morreu.  

 

A gênese, esse histórico da personagem, você não fez com material externo, mas com 

todo material dado pelo livro. É isso? 

M: Sim.  

 

Teve referências externas? 

M: O livro foi o abrir das portas e janelas. E eu passei por ele. Encontrei coisas além do 

livro. Clarice causou fresta em mim e me sensibilizou para coisas que comecei a olhar, 

uma dessas, muito forte é a relação social. Eu fui em um museu em Nova York e tem 

uma obra de um pintor que fazia muita capa de revista, que é uma foto de uma capa de 

revista de uma moça sentada num banquinho lendo uma revista e a revista tem rosto de 
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uma mulher famosa. O rosto dessa leitora passa a ser o rosto da mulher famosa. Essa foi 

uma referência de imagem. Outra referência, como eu não sabia o que fazer com as 

mãos, comecei a pegar imagens na internet, revista de fotos, artistas plásticos para 

copiar as mãos, para criar um vocabulário de mãos diferente, coisas que ficaram, outras 

não. Fiz uma sequência de mão inspirada nas imagens de Virgem Maria. Teve o filme 

Diamonds Are Girls Best Friends. 

 

Seu nome pessoal é por causa da Marilyn Monroe, esse dado biográfico seu também 

entrou na peça. 

M: E Clarice usa também Marilyn no livro. Minha escolha foi a identificação.  

 

E nem sempre a poética da Clarice localiza um lugar a ação. Neste romance localiza 

mais. Como o texto é construído como fluxo de pensamento tem momentos que o 

espaço se esvai. Quando você ia improvisar imaginava um lugar? 

M: Imaginava sim. Acho que no romance isso está mais determinado.  

 

Como foi o processo com a diretora? 

M: Começamos em abril, na Páscoa. Foi intenso. Ela conversou comigo de que eu devia 

procurar uma pessoa para dirigir no Brasil. Precisei convencê-la do contrário. Fiquei até 

final de maio e depois voltei no segundo semestre. Desde abril ela começou trabalhar 

cenas, primeiro leu o livro A Hora da Estrela, e ao contrário do que as pessoas pensam 

sobre o Odin, o texto tem sim uma grande importância. Muitos dos espetáculos do Odin 

principalmente nas primeiras décadas eram todas com texto clássico, Brecht... E a Julia 

leu e quis ver o filme brasileiro. Na primeira reunião em agosto me perguntou porque eu 

queria fazer aquilo. Quis saber informações íntimas mesmo, sobre minha história, sobre 

minha infância que acaba tendo eco no que a Clarice escreve no livro. Daí ela começou 

primeiro com a escritora. Engraçado, porque nos primeiros meses de trabalho ela não 

quis trabalhar os personagens Macabéa e Olímpico. Agora vou entendendo que ela 

captou que essa história é contada pela Clarice, e eu só me identificava e via a Macabéa. 

E eu nunca faria isso sozinha. Por isso vejo o quão interessante essa relação com o 

diretor. Ela viu isso, é obvio, metade do livro é Rodrigo SM que é Clarice, mas eu não 

havia me dado conta. 

 

Como trabalharam a escritora? 
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M: Foi difícil, a Julia falava muito de não interpretar. E eu sou uma atriz muito de 

interpretar. Eu não gosto de ser quem eu sou. Uma das coisas que me levam a fazer 

teatro é poder me transformar, ser um pouco diferente do meu cotidiano. Então eu 

estava à frente de desafio muito difícil que era ser eu mesma. Eu não gostava da minha 

voz, muito mais fácil para mim fazer uma voz diferente do que fazer eu. Um processo 

para o menos, ela dizia: "Marilyn menos, você está interpretando, eu não quero, menos, 

só fala, não sabe falar? Só fala." Atrever a aprender a falar. Ela dizia, "você não está 

nem respirando". E eu passava horas caminhando, andando nos bosques, olhando 

passarinho e aprendendo a olhar sem interpretar. É um grupo tão famoso pela 

expressividade mas com eles fui aprendendo a ter menos exagero. Uma palavra muito 

falada, que foi meu melhor ensinamento: "precisão". Precisão é não exagerar nem fazer 

menos, é preciso, como um cirurgião numa mesa, ele dá o corte no paciente, não pode 

ser muito fundo senão mata, nem muito leve senão não corta. Foi muito difícil aprender 

isso. O lugar dela sempre foi com a redução. E essa redução se deu com a personagem 

da escritora. "Os outros personagens são ficção você pode exagerar, mas na escritora 

Clarice não. Eu quero verdade, não atuação na escritora. Você está atuando". De repente 

eu vi que atuar era ruim. Então não foi pegar Clarice e imitar o jeito que fala, que se 

mexe, que se comporta. Mas claro vi a entrevista. Fisicamente não tive referência nela, 

mas algumas frases dessa entrevista entraram no espetáculo. Julia me deu tarefa de 

escrever a entrevista da Clarice na TV Cultura e depois escolheu algumas frases. O 

processo que ela fez comigo se relaciona completamente com o processo do Odin, 

começar de muito material e ir selecionando. Tínhamos muito material e ela escolheu 

alguns. Ela colocou dentro de uma estrutura que eu achava que já estava pronta. Foi 

mudando de lugar. Lembra que eu tinha partitura e texto? Agora era outro texto naquela 

ação. Lembra que a memorização se dava com a partitura? Isso foi uma coisa difícil 

porque já estava tão enraizado, orgânico que eu tive que mudar tudo de ordem, cortou 

cena em 4 partes e colocou outras coisas no meio, começou a ser exercício de 

matemática, um robô, achei que ia ficar louca, o corpo não respondia, e quando eu 

achava que agora esta bom, ela vinha e mudava novamente. 

 

Então a diretora não te deu treinamento ou exercícios, ela lhe deu instruções para 

alteração do material que você já tinha? 

M: Nos primeiros encontros teve uma improvisação. Ela disse bem calma: "A forma que 

a gente trabalha aqui no Odin improvisação é assim: improvisação é uma coisa que a 
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gente faz quando confia no outro, geralmente quando há confiança mútua. Você estará 

revelando quem você é, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, sem expectativa, 

no seu tempo, no seu ritmo. Pode durar um minuto, ou 1h, você pode jogar com objeto, 

no instante seguinte você pode ser o objeto que foi jogado. No outro, pode ser a pessoa 

que jogou esse objeto. A improvisação é de cada um. Para você ser o que você quiser." 

 

Te deu um tema ou proposta para esta improvisação? 

M: Sim. O primeiro dia que eu vi o mar. Comecei, fiz uma sequência de 7 a 10 minutos, 

exatamente como vivi em detalhes e às vezes eu era o objeto, às vezes eu era o mar. Eu 

era a pessoa que eu vi, ou era eu mesma. 

 

Essa proposição não tem relação direta com a ficção, porque Macabéa não vive esse 

momento. 

M: Sim. Só entendi quando eu terminei, quase exausta, ela disse: "agora repete". Fiz 

uma cara "meu deus, o que eu vou fazer agora" e aí fui descobrindo no meu corpo. Meu 

corpo tinha sim uma memória daquela improvisação. E quando terminei ela comentou 

"você esqueceu de ..." E apontou tudo, porque desde a primeira improvisação ela foi 

anotando. Nós ficamos refazendo muitas vezes essa improvisação. 

 

E você não sabia exatamente para quê no espetáculo? 

M: Não. Um dia Julia pediu para eu colocar uma estrela na boca. E a estrela surgiu desta 

improvisação que eu estava na praia. Eu sempre quis encontrar uma estrela do mar e um 

dia comentei com ela. "Na Dinamarca tem estrela do mar?". Um tempo depois ela 

trouxe estrelas do mar para mim da Itália, "usa isso em cena". E deve ter lembrado do 

trecho que diz que estrelas saem da boca da Macabéa. Então materializamos o que está 

escrito. Mas ela não fala como, ela pede uma ação objetiva. No processo não tinha 

informação conceitual. Me dei conta de coisas ao ler o que ela escreveu no programa do 

espetáculo. 

 

E essa cena ficou no espetáculo? 

M: Ficou. Ela trabalhou muito nisso: fazer uma dramaturgia do ator, dinâmicas, 

mudanças. Às vezes ela pegava um elemento da improvisação e misturava no meio de 

outros materiais que estavam muito homogêneos. Ela brincou com a ordem da minha 

improvisação. Cortou coisas... então eu precisava de um tempo sozinha para reorganizar 
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e fazer na mesma frescura, no mesmo ritmo. Depois que ela selecionou e introduziu os 

textos da entrevista de Clarice da TV Cultura e me ensinou como fazer o texto com a 

partitura que eu já tinha. Eu reapresentava à ela que fazia novas alterações, por 

exemplo, como reduzir minha movimentação no espaço (o equivalente no espaço fiz 

numa cadeira). Minha cabeça parecia que ia explodir de tanta informação. Então passei 

a gravar, já que ela mudava muito. Ela mudava e me deixava sozinha trabalhando. No 

dia seguinte eu já precisava ter tudo alterado. Via muitas vezes o video. Estava tão 

concentrada na atuação que a parte da direção precisava buscar no video, e escrever, 

escrever o que via e ensaiar, ensaiar. Nunca havia trabalhado com ela, então achava que 

o que ela tinha mudado era muito importante e ia ficar no espetáculo. Mas quando 

memorizava ela vinha e mudava tudo de novo. Eu fazia com uma fé tamanha que seria 

daquele jeito e isso era o que precisava. Hoje eu olho as anotações do primeiro dia... 

(suspiro). Um dia depois da estreia, "Marilyn corta essa palavra", ainda fez pequenas 

mudanças com a estrutura toda pronta. É... Eu lembrei que também vi o Eugênio 

fazendo a mesma coisa com ela. Porque no mesmo ano ela estreou um espetáculo que 

eu acompanhei bastante o processo, via que ela fazia em mim o que ele fazia nela. 

Quando o diretor dava algumas indicações: "dá mais três passos, ou, Julia vem 

devagar", ela não conseguia, e parecia muito simples. "como ela não consegue?". 

Quando eu passei pela mesma coisa, entendi. Porque atrás daquela mudança tem tanto 

enraizamento (como uma árvore em um terreno que tem muitas pedras, não é cavar 

simplesmente um buraco e colocar), você não consegue, tem tanta coisa para você 

cavoucar. Você passa meses fazendo um movimento, de repente seu corpo não pensa, 

faz. Como resensibilizar seu corpo? Não são mais 3 passos, são 2. É tão simples, mas se 

eu não tivesse nada e estivesse começado daqui... Parece um espetáculo que é simples 

de fazer mas é difícil. Ao mesmo tempo eu sei que tanto para mim quanto para quem vê 

claramente não é um espetáculo feito num mês. Essa forma do Eugênio Barba trabalhar 

com os atores, da presença da ausência - que é essa estrutura de queimar, destruir e 

ainda assim ficar presente no trabalho (não tem porque queimar um papel que não 

representa nada para você, mas se é um papel da sua mãe que já morreu e tem uma 

história, queimar aquele papel será diferente) - dialoga muito com Clarice, ela é uma 

autora que coloca em cada frase muito histórico, muitas possibilidades de compreensão, 

toca cada pessoa de forma diferente.  

 

A poética de Clarice às vezes utiliza verbos que se referem a animais para pessoas. Você 
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usou alguma referência de animal? 

M: Usei.  

 

Você trabalhou com animal por dentro? 

M: Usei com a Macabéa, a Clarice fala que é uma borboleta branca. Ela está 

comparando com a noiva. Eu coloquei no meu corpo toda aquela coisa do inseto, dos 

pequenos detalhes e nos olhos piscantes da Macabéa, quase um dançar, às vezes um 

caminhar, estar sendo levada com o vento. Essa delicadeza, fazer tudo delicado, singelo. 

Trazer isso para o corpo. 

 

Essa imagem que está no livro, essa imagem-animal que colocou fisicamente no seu 

corpo e foi adaptando pro humano, é como se fosse uma alma animal? 

M: É, mas diferente das pessoas que trabalham com a mimeses corpórea. Eu não 

procurei analisar uma borboleta. Eu peguei imagens de borboleta e videozinho no 

youtube mas foi uma inspiração. Eu não procurei trazer de forma precisa animalesca e 

sim "se eu fosse uma borboleta como eu seria?" e "como meu corpo pode se mover". Só 

uma passagem, não concretizei a forma, deixei meu corpo reagir a isso. Clarice está por 

detrás dos personagens que ela coloca no livro, isso me inspirou para eu, Marilyn, estar 

por detrás dos personagens que estou vivendo. Muitas vezes estou sendo eu mesma com 

um toque dessa borboleta. Eu encontro minhas referências também em mim, o jeito que 

eu mesma sou, o jeito como eu era criança (muito timida, não abria a boca, era bem 

magrinha, estabanada). Também fui deixando essa imagem-animal trazer coisas que 

também sou eu. Deixar o animal não ter tanta forma, mas claro, só de imaginar já muda. 

Não conheço tanto da Clarice eu fiquei aprofundada nessa obra e agora você diz dessa 

característica da Clarice...  

 

Onde estrearam?  

M: Em 11, 12 de janeiro 2012, na sede do Odin. Fizemos em Presidente Prudente em 

maio. E agora essa estreia de temporada em SP. Ela disse: "Vc precisa apresentar! Vc 

viu, nós apresentamos muitas vezes para uma pessoa. Faça o mesmo." 

 

Odin não tem público? 

M: Não. Holstebro, na Dinamarca, é uma cidade de 30 mil habitantes. Quando lança um 

espetáculo novo lota, depois, os espetáculos solos não lotam. Ela me disse: "Não tenha 
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medo de apresentar para 1 ou 2 pessoas." Aprendi com eles: uma peça é um bebê que 

nasceu e eu não posso como atriz matar esse espetáculo. O espetáculo existe por si só e 

é um trabalho de várias pessoas e aqui ele está começando a viver, a ser. 

 

Para você, Clarice tem alguma particularidade? 

M: Pede uma pessoalidade. Você não consegue fazer se não voltar para si mesmo, 

porque Clarice fala dela.   

 

E agora a diretora Julia Varley convidou você para fazer um segundo espetáculo que ela 

quer que você seja outra, é isso? 

M: É uma coisa que o Eugênio fala: como você não se repetir. Claro que a gente sempre 

tem o que eles chamam de clichê. Temos nossos clichês. Justamente para não ficar tão 

assim "manteiga na gordura", como a gente tentar nos surpreender? 

 

Julia pede que você leve uma proposta? 

M: É uma forma que eles tem de trabalhar. O Odin trabalha assim, geralmente os atores 

tem um ano para criar uma hora de material e aí o Eugênio recebe 12h de material, já 

que são 12 atores. E isso transforma-se em uma hora de espetáculo. E às vezes como já 

aconteceu, por exemplo nesse último espetáculo, todo o material da Julia, que ela fazia 

um homem, durante os 4 anos de ensaio, (nos 2 anos ela fazia um homem) ele não usou 

nada. Tem essa particularidade. O que eu vou propor para a Julia é uma coisa que ela 

fala na entrevista, às vezes nada vai ser. Mas ela fala que é como uma limpeza, o que eu 

posso oferecer e ali talvez tenha algum elemento que ressoe nela alguma outra coisa que 

ela vai propor e vai se transformar em outra. Quando começa é só o primeiro passo para 

um caminho que nem eu como atriz nem ela como diretora sabemos onde chegará. Ela 

não tem nada pré concebido, é como se fosse um caminhar no escuro.  
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ANEXO B – Diálogos Amplificadores da Prática  

          Entrevistas Realizadas com Atrizes de Brincar de Pensar 

 

B. 1. Entrevista com Isabel Wilker, 31 de março de 2014 durante temporada do 

espetáculo Brincar de Pensar. 

 

Como se deu seu primeiro contato com a obra de Clarice Lispector? 

I: O primeiro contato com a autora foi na escola aos 12 ou 13 anos, lemos A Hora da 

Estrela, esse era um dos livros do ano. Não lembro de lê-la quando criança, eu lia Ruth 

Rocha. Não li os livros de Clarice para criança como A mulher que matou os peixes. 

Tenho uma memória bem forte de A Hora da Estrela porque foi um livro que achei 

tristíssimo. 

 

Teve alguma vontade de ver no palco? 

I: Não tive. Acho que como era muito pequena não tive essa visão. Hoje tudo que eu 

leio eu penso em filmagem, em imagem. Se hoje eu pegasse para ler a Hora da Estrela 

acho que seria completamente diferente. Mesmo na faculdade de Letras quando eu 

estudei outros textos da Clarice, não me veio algo visual ou cênico. O que eu estudava 

era linguagem, este era o foco, o estudo ficou cerceado na interpretação acadêmica da 

linguagem, da letra, da palavra.  

 

Já havia assistido espetáculos que colocavam a literatura de Clarice em cena? 

I: Não tinha visto nada. Lembro que teve Mariana fazendo G H que eu não assisti. E 

quando meu pai fez a montagem Perto do Coração Selvagem eu nem ensaiava ser 

concebida (risos). Eu tenho uma memória vaga de ter visto o filme A Hora da Estrela. 

 

O que te atraiu no convite para o projeto Clarice no palco? 

I: Querer trabalhar com as pessoas envolvidas, trabalhar com texto de uma escritora que 

eu já era fã, poder explorar uma linguagem diferente do que eu estava fazendo no teatro, 

experimentar uma proposta bem estruturada - claro que não sabíamos ainda como fazer 

- mas juntar uma coisa que não era feita para o teatro me atraiu bastante. 

 

Como foi o processo de ensaio? 

I: Muito gostoso. A gente tinha muita liberdade para trazer como as coisas rebatiam na 
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gente. Tínhamos que ler os contos e trazer uma improvisação para o ensaio da semana 

seguinte, para o dia seguinte. Foi um exercício muito bonito, eu acho. Na verdade, para 

eu poder ler um texto, mastigar e botar para fora de um jeito que não tivesse regra foi 

muito bom, uma coisa instintiva, de sensação, de emoção. Tudo que a gente viu de 

referência ajudou muito a instigar a imaginação, a ligar a cabeça para pensar em coisas 

diferentes, para pensar sempre no corpo, para dar sustentação para um texto que 

achávamos que podia ficar vazio em cena. Como trazer esse texto para o corpo? Como 

traz a palavra para boca? Como que organiza uma coisa que aparentemente flutuava em 

um lugar de intelecto, uma coisa filosófica, metafísica e  como preencher de emoção? 

Todas as referências que trabalhamos, Pina Bausch principalmente e Bob Wilson (mais 

a forma) eram para trazer a emoção para o corpo. Trazer, traduzir para o corpo. As 

referências da Pina foram muito fortes. Como você conta uma história com seu corpo? 

Falando literalmete da coisa física. Passamos muito tempo trabalhando o corpo (e ainda 

tem mais lugar para procurar pensando nisso) afinal não é uma peça dançada, não é 

coreografada, não teve preparador corporal ou bailarino ministrando dança nos ensaios, 

a gente precisou arranjar um jeito para se colocar em cena com o que nós nos 

propusemos a falar. Nesse sentido para mim o que mais me deu norte foram as cenas da 

Pina Bausch que vimos. 

 

Quem trazia as referências?  

I: A gente fez uma troca. Nós recebemos umas referências da direção primeiro e a partir 

daí cada um foi buscando no seu repertório o que queria dividir. Nisso entrou Wim 

Vandekeybus, outras coisas diferentes e aí fomos ampliando repertório em comum. Eu 

fui pesquisar coisas que já tinha visto, coisas que eu gostava. Por acaso, achei em uma 

livraria um livro que tinha muito a ver com que estávamos trabalhando em cena. A peça 

se fez e continuamos a buscar referências para o repertório que a gente tem. Repertório 

de imagem, de ideia, de coisas para a gente sempre preencher o que fazemos na peça.  

 

E o espetáculo foi construído através de improvisação?  

I: Praticamente tudo. Eram 8 contos independentes, que tinham a linguagem da Clarice 

em comum. Mas precisávamos arranjar uma maneira de organizar e concatenar para que 

aquilo fizesse sentido. A gente vai contar uma história? Não vai contar uma história? 

Tínhamos muitas decisões, muitas sutilezas, detalhes que a gente precisava organizar 

para poder mostrar algum começo, meio e fim que desse algum sentido para quem 
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estava vendo. Foi difícil, mas ao mesmo tempo o desafio fez a gente caminhar para 

frente. Sozinhos não demos conta. Quando veio uma proposta de narrativa, de texto 

cênico (apoio dramatúrgico) isso deu uma organizada. Essa proposta de estrutura 

mantemos até hoje. Embora tenhamos mudado muita coisa porque retrabalhamos. É a 

estrutura clássica de trajetória do herói (que é muito utilizado em filme, livro, romance). 

Ajudou muito ter um caminho, um começo, meio e fim. Tem uma personagem mais ou 

menos central (a primeira proposta cênica era um pouco mais bagunçada) que entra num 

lugar e sai transformada pela experiência que viveu. Foi bem importante para a gente 

organizar e a partir daí fomos experimentando muita coisa. 

 

Essas improvisações eram completamente livres? Tinham alguma proposição? 

I: Tinham alguns nortes. Por exemplo, usamos uma técnica trabalhada pela Pina 

Bausch: perguntas a serem respondidas. Não de uma maneira direta, careta, "sentei e 

vou responder", mas cenas que dessem conta de dar resposta à perguntas como: o que a 

sua criança quer? Respostas não verbais, mais abstratas. E tinha recomendações: 

"assistam esse filme e respondam essa pergunta" ou "assistam essa cena e tragam 

relação com uma memória". Tinha sempre um foco. Tinha um objetivo a ser atingido. 

Então fomos sendo direcionados para atacar as coisas e chegar numa verdade cênica. 

Uma coisa que seja preenchida de emoção que não podia ser vazia nem só formal. 

 

Clarice tem uma retórica autobiográfica, parece falar sobre sua própria vida. Isso foi 

usado de alguma maneira no espetáculo. Vocês trabalharam com essa questão do 

autobiográfico? 

I: Para mim sim, não sei se posso afirmar por todos os atores que passaram por esse 

espetáculo ao longo de todo o processo. Mas para mim, essa peça acabou se 

transformando numa homenagem, numa celebração da infância que eu tive, uma 

homenagem à infância que meus pais me proporcionaram. Muitos lugares que visito 

com a personagem Marília vejo que eu já visitei em foto de álbum de criança. Brincar 

de fantasia, imaginar história, inventar de viver na imaginação... Eu sempre fui uma 

criança muito curiosa, então eu busquei muito nas memórias das sensações (mais do que 

em ações iguais), as sensações que eu lembro quando criança. As minhas descobertas, 

minhas aventuras solitárias (porque eu brincava muito sozinha não porque não tinha 

amigo mas porque eu preferia não dividir a história com ninguém, a história era minha – 

(risos). E para mim um momento da peça que foi uma descoberta muito pessoal foi a 
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descoberta da vocação da personagem, que foi chegando através do processo. 

Descobrimos que a peça tinha que falar também da descoberta da vocação, sobre o 

desejo de produzir, do desejo de criar - que é uma repetição do que Clarice fala em 

muitos textos dela. (pausa) Sim, há muito de autobiográfico: a criança que eu imagino 

que eu era, a criança que lembro que eu fui, a criança que minha mãe observava quando 

eu era criança. Para mim tem esse lugar muito forte. 

 

E isso veio ao longo do processo? 

I: Sim, ao longo do processo, não foi uma coisa que eu sabia a priori ou que eu queria 

explorar quando começamos. Foi fazendo mais sentido ao longo do processo que a 

gente viveu. Começou, talvez uma pequena ideia não consciente, numa improvisação 

bem no começo do processo, (a Nathalia ainda fazia) que foi a história do "saco". Foi 

assim: olhei uma saia e pensei "criança fazia qualquer coisa, enfiava uma saia na cabeça 

e virava um negócio, acho que eu quero isso, eu quero transformar uma coisa em outra". 

Essa brincadeira fala de tudo: fala de ser atriz, de fazer teatro. Tem um texto de um dos 

contos escolhidos que diz: "ia ser outra que não eu mesma", e eu como criança tinha 

muito esse desejo, minha criança queria isso, sempre.  

 

Foi algum procedimento dado para o ator que eclodiu isso? 

I: Acho que a história do "saco" veio porque vimos referências, eu estava com essa 

imagem por causa das peças do Bob Wilson, com figurino, chapéu, coisas misteriosas 

que descem, os filmes da Pina, desenho, fui fragmentando na cabeça. Não teria vindo na 

cabeça sem as referências. As referências abriram esse leque de imagem interna e de 

ideias. Então fui seguindo, recebi uma informação aqui, ali, via a improvisação de 

alguém e aí fomos comendo, comendo, comendo e botando para fora. Não consigo 

identificar um processo racional interno meu. Mas acho que com certeza o que foi 

passado e recebido, obviamente organizou coisas na minha cabeça para eu buscar o que 

fizesse sentido ali. 

 

Como se deu relação com o texto da Clarice, para poder dizê-lo em cena? 

I: Eu acho que o começo foi bem aos trancos e barrancos. É um texto difícil porque eu 

acho que como adulto, como uma pessoa que já passou por frustrações, a gente tem uma 

leitura do texto do que tem de cruel e dolorido, isso fica muito mais latente. Somos 

todos jovens na equipe, mas é impossível não captar a dimensão que tem a linguagem 
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da Clarice. Tem um nervo exposto que para a criança não é tão óbvio, para criança passa 

batido, para quem é adulto é muito forte. Então parecer ser leve parecia um contrasenso. 

Como vou falar isso de um jeito leve? Como vou não sugestionar? Como não vou dar 

uma leitura prévia com a minha carga? Porque cada um também seleciona o que dói 

mais, o que é mais cruel, o que é mais bonito para si mesmo. Como limpamos essa 

bagagem de intenções e propomos uma coisa fresca? Algo que não tenha uma sugestão 

específica de significado. Eu procurei muito isso. Não sei se conversamos muito sobre 

isso, pensando agora depois de já ter feito muitas vezes o espetáculo, eu buscava uma 

maneira de conseguir falar esse texto de um jeito que não tivesse regra de como ele 

precisa ser, que ele pudesse renascer a cada momento, pudesse aparecer novo a cada vez 

que eu falasse. Sem deixar "esse texto aqui eu fico muito triste, depois eu fico bem" eu 

queria fazer algo menos consciente como se fosse brincadeira de criança que não fala lé 

com cré. Mas ao mesmo tempo não é um texto fácil de falar, pensávamos que ninguém 

ia entender nada. Tem uma linguagem muito particular, parece que é errado, você lê e lê 

de novo porque parece que a frase não está fazendo sentido, não entrou no lugar certo. 

Tem um som que não é cotidiano, não é corriqueiro, não é coloquial, não é fácil. Como 

ator fugíamos de um jeito pomposo. Só o tempo e a repetição conseguiu resolver. De 

início era difícil (Nao pode falar muito rápido, nem muito devagar, não pode não 

valorizar cada palavra... ). Era preciso achar o ritmo e deixar o texto maleável e fácil na 

boca. Demorou. Se tivéssemos estreado com 6 meses de ensaio ia ser outra coisa... 

Terceiro dado de desafio que vejo: percebo os narradores da Clarice, ou seja, vozes que 

se entrecruzam - a Clarice comentando o que escreve, Clarice vivendo no presente, 

Clarice lembrando, e ao mesmo tempo, tem a autora construindo esse texto. São muitas 

camadas de intenção. De fato você parece que vai para um lugar e volta, uma viagem no 

tempo dentro de uma estrutura narrativa que não se propõem ao obvio, é como se 

Clarice passeasse e tudo acontecesse ao mesmo tempo, não volta ao passado, está 

sempre sendo contada no mesmo momento. Ela não só está narrando como tem a 

facilidade (acho que tentamos reproduzir isso de alguma maneira na peça) de estar no 

aqui-agora, e a memória dela também está lá, e ela continua aqui mas logo atrás está a 

terceira pessoa que está fazendo um trabalho de escrever. Mas é muito claro, ficou claro, 

ou eu inventei isso depois de tantas vezes que eu li o texto. Acho sofisticado, difícil de 

decifrar. Depois de muito tentar nós conseguimos com a divisão do texto. Na encenação 

que fizemos isso aparece - um tempo de memória e que temos uma peça sobre contar 

histórias. 



 

108 
 

Essa característica da autora é o fluxo de pensamento. 

I: Não dá para não lembrar de Virginia Woof, e dessses autores que queriam lembrar de 

tudo ao mesmo tempo. O fluxo de pensamento é como se pensa, então é uma fala 

desmedida, disfarça o narrador. Tem o artifício muito claro (não no sentido de ser falso, 

artificio literal eu digo): estamos encenando um espetáculo - da mesma maneira que se 

escreve um livro - isso é uma linguagem, um meio, requer digitação, tem muitas coisas 

técnicas que envolvem isso, mas ao mesmo tempo estou reproduzindo uma coisa que é 

para ser natural, que é o fluxo de pensamento, eu reproduzo artificialmente uma coisa 

que é para ser o "real". O narrador não quer mais ser o narrador, quer escrever como 

pensa, quer ser tão real, fazer uma coisa real, mas está usando um artifício que a gente 

no teatro também se utiliza. Queremos contar uma história com emoção, mas tem muita 

coisa técnica (artifícios) para aquilo chegar "natural". O texto da Clarice tem esse 

aspecto. Vi que era preciso internalizar. O texto tinha que ser nosso.  

 

Teve algum procedimento para ator que foi aplicado para trazer essa consciência? 

I: Uma coisa que me ocorre é ter feito a peça sem falar. Nos ensaios passávamos a peça 

coreografando as coisas, mas sem usar o texto. Isso me ajudou muito. Porque quando 

você não tem a obrigação de dar conta do texto e você pode ir internamente falando o 

texto, você vai preenchendo com gestos que você não pensaria em reproduzir ou 

inventar ou fazer falando aquilo. Você interromper a fala (obviamente não faríamos a 

peça sem falar), mas eliminar esse dado nos fez preencher de outra maneira e descobrir 

um repertório físico que eu acho que não teria surgido se eu tivesse só ensaiado falando 

o texto todas as vezes. Foi importante. Saber o que quer com o corpo e depois pôr a fala 

me fez mais confortável para explorar tudo com mais calma. Pareceu mais natural para 

mim. Fiquei mais à vontade e pareceu mais familiar, menos construído.  

 

Os contos trabalhados não necessariamente trazem o lugar que acontecem, já que em 

sua maioria são fluxos de pensamento. Para o espetáculo vocês definiram um lugar para 

os personagens estarem? Isso foi importante? 

I: Foi. Não definimos desde o começo. Fomos também achando esse lugar. Esse lugar 

foi se revelando para a gente. A priori não era um sótão. Mas uma vez que esse lugar se 

materializou foi super importante. Podia enxergar um lugar definido, parecia que o olho 

podia enxergar as histórias crescerem. Como se eu pudesse a partir daquele momento 

ver uma ação e um sentido. O texto às vezes não fazia sentido, sentíamos "por que estou 
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falando isso?" “Para quem estou dizendo isso?”  “Por que isso está sendo vivido? Por 

que isso está sendo contado?” Quando a situação se estabeleceu de que era um sótão e 

havia uma personagem que abria coisas guardadas, baús com memória, manipulava 

objetos físicos de um passado, coisas de outras pessoas, foi como se aí eu pude justificar 

que a personagem está num momento inventando, no outro ela está lembrando, e isso 

não ficou rígido. Podia muito bem ter ido para aquele carnaval em Recife, mas podia 

também estar imaginando. Podia estar no sótão imaginando uma rua cheia de confete e 

serpentina. Porque a gente não pega memória emprestado. A personagem pegou uma 

fita, tinha uma história escrita, a história é dela, mas não precisa ser dela. Então, para 

mim, como atriz do espetáculo, me deu mais repertório, mais propriedade para imaginar. 

Você tem um espaço consegue transformar, você não tem um espaço você está no limbo, 

está em lugar nenhum. 

 

O onde e a definição da situação foram importantes então. E houve um momento que 

foi definido personagem. Como se deu a construção da personagem? 

I: Então aí voltamos para aquilo que falamos antes da minha criança, essa pergunta foi 

muito chave para mim nesse processo "o que a sua criança quer". Essa personagem, sua 

criança, não tinha que ser necessariamente criança, podia ser a minha criança interior. E 

na gênese misturamos história da Clarice. 

 

Fizeram gênese? 

I: Fizemos esse exercício. 

 

Foi daí que surgiu? 

I: Não, acho que já estava surgindo e a gênese foi um exercício que deu uma amarrada. 

Estava muito no ar, muitas possibilidades, quando fiz a gênese tive que decidir coisas. 

Então foram momentos de decisão. Decidi, ganhei coisas e renunciei a outras. 

 

Você já tinha feito gênese em outro processo de trabalho? 

I: Já tinha feito como exercício estudando teatro - a partir de uma peça retirar do texto e 

concluir dados da personagem que o texto sugere. Mas não para um trabalho que eu 

estivesse fazendo. 
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E como era a sua gênese nesse processo? 

I: Foi indicação da direção a leitura do Perto do Coração Selvagem. O começo do livro 

traz a personagem, uma criança, morando na casa da tia com o pai, a mãe morreu, então 

ela está querendo brincar, ela chama atenção do pai. Os dois primeiros capítulos foram 

os que eu mais me inspirei, ela falando com ela mesma, ela fazendo poemas, falando 

com o pai, o pai ficando sem paciência com ela, falando para ela brincar, fui pescando e 

usei isso, mais ou menos como um norte. Mas a Marilia não necessariamente perdeu a 

mãe. 

 

Você escolheu um nome? 

I: É porque começamos a trabalhar com essa questão de que ela precisaria gostar de 

brincar com as palavras, de gostar dessa brincadeira, um prazer em explorar a palavra, 

inventar palavra, brincar com palavra, porque tinha a ver com os textos que a gente 

estava trabalhando, especialmente se eu fosse eu. Fiz um brainstorm, peguei um papel e 

fiquei "maria" depois pensei em "ilha" "ilha da maria" "marilia", como se eu tivesse 

feito uma brincadeira de palavras e cheguei em Marília e também é um lugar (risos). Foi 

uma brincadeira e aí batizei com esse nome, ninguém precisa saber o nome. Mas para 

mim foi uma brincadeira, fez sentido, então batizei a personagem, e aí ela teve toda uma 

vida que ela não teve antes de ter um nome. 

 

Tivemos um processo também de os atores trazerem imagens. Isso foi importante? 

I: Sim. Foi importante porque sempre acende alguma coisa. Achar imagens que 

alimentem os olhos, o espírito para dar ideia, para sustentar a alma da personagem. Para 

dar unidade às imagens que eu procurei tinham todas a ver com livro, porque para mim 

era importante que a personagem tivesse a mesma relação que eu tinha quando criança 

com livro. Era muito gostoso, eu adorava ler, e até hoje tenho super carinho por livro, 

então, uma menina flutuando, um livro que se abre e se desdobra, livro voador, uma 

menina num campo lendo com livros voando em volta dela, é como se as imagens 

fossem a imaginação da Marília, o que ela sonha. Selecionei também uma criança 

brincando com aspirador, (nós estávamos experimentando em cena um aspirador, então 

achei um menino com aspirador). Também ver o que os outros atores estavam pensando, 

se conhecer, ver o que cada um procurou, o que cada um gosta, foi preenchendo aquele 

universo que a gente estava tentando construir. 
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E aí vocês voltaram para improvisação com onde, quem e situação definida? 

I: É aí foi outro ganho. Eram improvisações em cima de uma coisa bem encaminhada. 

Não era começar do zero. Então com todo repertório que tínhamos adquirido, com toda 

a bagagem comum apareceu. Achei divertido isso, de alguma maneira dar uma sacudida 

na poeira e abandonar coisas e dai descobrir mais, criar mais camadas. Isso só me deu 

mais propriedade do lugar da personagem, das emoções do texto. Isso para mim só 

preencheu. 

 

A Clarice tem uma característica em sua literatura que ela liga homens à sentimentos ou 

sensações, atitudes animais. O procedimento do devir-animal foi determinante para você 

ou não? 

I: Foi porque a gente faz muito as coisas no automático e às vezes fica pouco, você entra 

em cena e porque entrei assim, porque fiz isso dessa maneira você vai fazendo sem 

pensar muito, quando você tem uma tarefa a ser comprida, específica é diferente. Eu 

pensei num esquilo, porque eu acho esquilo engraçado eu acho um bicho uma 

loucura  muito ágil, porque fica muito estátua e se mexe muito rápido e para mim presta 

atenção em tudo é um bicho que olha que dá sempre olho esquilo nem pensei em 

imagem de desenho animado. Eu pensei em esquilo mesmo que você vê aquele bicho 

que pára e de repente bzz some é muito rapidinho, eu queria dar um ritmo, óbvio que eu 

como humana não vou conseguir nunca esse tiro de velocidade e essa leveza, mas meu 

objetivo era dado na minha imaginação esquilo era muito ágil e curioso (risos) é um 

bicho que eu associo com comida e eu sou gulosa tenho aí uma identicação, porque 

comidinha come, come, come, eu também estou sempre comendo uma coisinha. Tinha 

essa coisa do parar olhar e aí caminhar. Isso foi se transformando mas quando fizemos o 

exercício foi importante para dar uma atenção para não entrar em cena com o que você 

já sabe que tem que cumprir, você poder desautomatizar e você tendo essa tarefa para 

você ali consegue sempre mais atento é uma espécie de improviso com o texto com as 

marcações que precisa cumprir, tem um dado aí de surpresa para o próprio ator que está 

cumprindo o exercício que ajuda a não deixar aquela coisa repetitiva, para você não se 

acostumar. De vez em quando lembrar disso dá uma renovada. Quando repetia dá 

aquela eu tive várias ideias que eu num que eu não tive antes desses exercício.  

 

Como se deu a memorização para você? 

I: Para mim foi natural, não tive dificuldade. A repetição da leitura, repetição da escrita. 
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Minha mãe sempre decora texto escrevendo, então eu aprendi isso, e foi um exercício 

que fizemos ensaiando também, mas eu já tinha esse dado na cabeça porque eu sempre 

vi ela decorar texto escrevendo. A escrita nos ensaios não me ajudou a decorar mas 

ajudou na apropriação. Eu poder lembrar do texto da Clarice, escrever o texto, ler na 

minha letra e falar foi como que mágica. Deu uma familiaridade, me deu maior 

tranquilidade para falar depois. E ao escrever você pode brincar, uma coisa lembra 

outra, você corrige, aí vê o que você estava mudando intuitivamente, 

inconscientemente. Eu estava trocando, aí você vê. Escrever nos ensaios me fez 

apropriar e a ter mais autoridade dentro da missão de falar vários textos. 

 

Teve algo mais no processo que foi particular ou que você queira destacar? Algo 

especial que ainda não falamos? 

I: Para mim foi especial o processo como um todo. Poder observar o que foi ficando. Eu 

lembro que a improvisação do "saco" para mim foi chave, a improvisação da Natalia 

(que não seguiu como atriz no espetáculo) que tinha um tecido da barriga que não 

acabava mais, era pano, pano, pano. Isso ficou muito forte e vejo em alguns momentos 

na minha cabeça acontecendo com a Marília, em especial no Felicidade Clandestina, 

que é como se a personagem perdesse um pouco a cada vez que ela não consegue o 

livro e no final é um susto porque ela consegue que aquilo saia de dentro. Essa imagem 

ficou na minha cabeça. Todos os filmes da Pina Bausch. E outras coisas que eu ainda 

gostaria que coubessem na peça, por exemplo, o olhar do bobo do Bob Wilson, coisas 

que eu não queria que tivessem saído. Mas não cabem. Mas ainda tenho vontade de 

fazer. 

 

Foi um processo muito diferente de um processo com texto dramático? 

I: Foi porque num texto dramático, você recebe as indicações ou por rubrica ou por fala 

ou pelo o que falam de seu personagem. Tem também uma história estruturada com 

começo, meio e fim e você vai preenchendo aquilo e vai chegando nas intenções. Nosso 

processo foi o inverso. Tínhamos um texto que não tinha indicações de como dizer, de 

como encenar, de como contar essas histórias. Para botar no palco como você vai fazer? 

Então fomos fazendo o processo contrário. Achando o significado, o que quer dizer, 

como liga uma coisa na outra. Eu não sei o que é. Mas é uma proposta cênica que eu 

gostaria de assistir. Nós estabelecemos que a peça aconteceria em capítulos. Assim 

como livro vai se desenvolvendo em capítulos, gente está no palco narrando uma 
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história como um escritor senta num computador e escreve uma história. Estamos 

vivendo o que está acontecendo também. Só porque falamos a história do lado do 

narrador não quer dizer que a história não pode acontecer junto com a gente. Acho que 

nesta peça a história acontece junto com a gente. Tem contos que não estamos narrando, 

por exemplo, "Come, meu filho", "Das vantagens de ser um bobo", estamos falando ali 

na hora, não há texto narrado. Mas no "Restos do Carnaval" e "Felicidade Clandestina" 

tem a narração e a vivência. O texto está sendo narrado e em algum momento a história 

começa a ser vivida. Mas o texto não muda de lugar. O texto fica naquele mesmo lugar 

que estava e isso eu acho super interessante. Assim, e não sei se é simbólico, não sei se 

é... 

 

Alguma coisa que não falamos deste processo que você quer lembrar sobre o processo 

de ator que é relevante nessa experiência com Clarice. 

I: Eu acho que temos essa dificuldade (criando ou não personagem) como se aproximar 

de um texto? Como você faz o texto decolar? Essa peça tem um lugar especial, porque 

não é só uma leitura decorada, declamação de um texto, ou uma contação. Não é isso. 

Está acontecendo algo ali, tem uma transformação acontecendo na personagem 

enquanto ela está contando essas histórias (independente se está contando para si ou 

para o público ou para os "padrinhos mágicos" da cena com ela.). Essa dificuldade, todo 

esse processo, de conseguir decifrar o texto e conseguir transformar numa história, 

conseguir ser parte de uma vivência de uma personagem, de uma pessoa que poderia 

existir para além dessa encenação tornou especial. Acho que para mim e para os outros 

atores quando conseguimos, quando a cena funciona, quando vemos que a pessoa que 

está assistindo entendeu, que a moveu, é um grande prazer. E me deu um método. É 

como se, agora, eu soubesse que conseguiria encarar qualquer coisa, qualquer texto. 

Como se esse processo me desse ferramentas para conseguir me aproximar de qualquer 

coisa. Parecia tão distante lá trás, parecia tão impossível, parecia tão impossível fazer 

isso palatável, e depois ver que a coisa acontece (independente de ser bom ou ruim, não 

fazendo julgamento de valor). Ao longo desse processo eu consegui criar estratégias de 

imaginação, de escrever o texto... Uma chave virou para mim e eu tenho a sensação de 

que realmente eu consigo me aproximar de um texto com muito menos medo, com 

muito menos cerimônia. Agora eu sei que eu posso decifrar qualquer texto. 

 

Que estratégias seriam essas se você precisasse elencar? 
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I: A leitura é muito importante. Uma leitura muito engajada e muito emocionada. E 

fazer leitura de som. De consoante, de vogal, de sibilante, de ponto final, de vírgula, 

dois pontos, ponto e vírgula, fazer leitura assim, limpar a música viciada. Para tirar essa 

música pré-estabelecida de como a gente fala na vida. E repetir as leituras. Eu não sabia 

disso quando a gente começou: esse dado da brincadeira de falar. Fui percebendo que 

era uma necessidade nossa, mas acho que isso muda muito a maneira como depois o 

texto é dito. Outra coisa é a escrita do texto também. Também fazer a peça sem falar, 

fazer a trajetória sem o texto e ir preenchendo. Os exercícios de treinamento do Antunes 

(caminhada, funambulo, callas) também ajudaram como aquecimento na reta final, para 

tirar a cabeça do cotidiano. É como uma meditação física dinâmica, tira o fluxo do 

pensamento. Buscar no fundo do nosso ser porque esses textos fazem sentido para a 

gente falar. Ao invés de chegar no texto, o texto chegar em você. Acho que essa chave 

para mim também foi importante. 
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B. 2. Entrevista com Livia Vilela – 07 de abril de 2014, durante temporada do 

espetáculo Brincar de Pensar. 

 

Como se deu seu primeiro contato com a obra de Clarice Lispector? 

L: Eu li na escola A Hora da Estrela. E lembro que achei chato (porque achava chato 

todos os livros que eram obrigatórios). Fui ter contato com a obra da Clarice de novo na 

escola de teatro (Oficina de Atores Nilton Travesso). Aí eu achei muito legal. Nós 

trabalhamos, com Marcelo Soler, A Hora da Estrela. O diretor é apaixonado por 

Clarice. Ele trouxe como tema para as aulas. Foi um trabalho rápido de um semestre. 

Usamos a Macabéa e o desenrolar do romance como temas para improvisação. E o meu 

espetáculo de conclusão de curso, dirigido pela Bete Dorgan, foi baseado Na Curva das 

Emoções do Jorge Miguel Marinho, livro com contos totalmente inspirado na obra da 

Clarice, inclusive há referência direta à personagem G.H. Nós fizemos uma colagem 

com 4 ou 5 contos dele chamada Aviso às Borboletas. 

 

Então ao ler já pensava em colocar Clarice na cena? 

L: Não. Ficou mais claro com esse exercício a partir de Na Curva das Emoções. 

 

Já assistiu espetáculos que deslocaram a literatura da Clarice para a cena? 

L: Sim, A Hora da Estrela, mas não lembro com quem. E vi outra montagem também 

de A Hora da Estrela, direção de Marcelo Soler, na escola de teatro. E o filme. 

 

E o que te atraiu no projeto Clarice no palco? 

L: Depois que eu fiz como atriz Aviso às Borboletas eu comecei a gostar mais de 

Clarice, não sei, comecei a apreciar Clarice. Gostar mais da poética e entender onde ela 

queria chegar. E fiquei muito feliz com o espetáculo que montamos em 2010 (eu como 

assistente de direção) com os alunos do Grupo de Teatro Rio Branco, unindo duas 

unidades do Colégio Rio Branco, o "Ainda lembro", uma colagem com contos de 

Clarice e outros autores que falava sobre juventude. Eu senti o mesmo clima que eu 

sentia com o "Aviso às Borboletas", a peça mais gostosa que eu já fiz, pensei "esse 

clima deve ser Clarice". Tinha uma áurea, algo a mais. Então quando veio o convite, eu 

não tive dúvida, queria retomar esse clima. 

 

Como foi o processo de ensaio? 
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L: Nós começamos lendo os oito contos da Clarice propostos. Então passamos à 

referências visuais, vimos filmes da Pina Baush e do Bob Wilson, e muitas outras 

referências (mas o que mais me tocou foi a Pina e o Bob). Depois começamos 

experimentos cênicos. Lia um conto, assistia um video e tinha uma pergunta para 

responder em cena. 

 

Quem trazia essas referências? 

L: Foi a diretora. Depois de um certo momento nós também trouxemos. O Lucas Pretti 

por exemplo, trouxe um "super performance experiental de video". A Isabel Wilker 

trouxe um filme de dança da cia C de la B. 

 

E quais eram essas perguntas? 

L: "O que a sua criança quer?" por exemplo. Não precisava necessariamente trazer uma 

cena (o que me deixou mais solta). Podia trazer imagem, uma música, uma dança como 

resposta. Por isso chamamos de experimentos. Eu fui para casa assisti o Einstein on the 

Beach do Bob Wilson, li um conto, ou um trecho e pensava naquela pergunta, que na 

maioria das vezes remetia em torno da minha criança interior. E então respondia em 

cena. 

 

Você já tinha trabalhado dessa maneira? 

L: Não. Eu achei muito bacana não precisar trazer uma cena "pronta". Não precisar ter 

início, meio e fim. Como a ideia era um experimento cênico eu me deixei experimentar 

mesmo. Trazer uma imagem ou outra coisa que remetesse àquele conto, me deixava 

livre, mesmo com regras. Assistir do outro também era bom. 

 

Este foi o começo? 

L: Sim, depois trouxemos imagens que remetiam aos contos. Acho que uma ou mais 

imagens para cada conto. Um dos contos falava de Chagall, então trouxemos imagens 

das pinturas do Marc Chagall. Uma vez colocamos várias imagens no palco, olhamos o 

que cada um tinha trazido e com música improvisamos através da sensação do conto. 

Nesse início era bem aberto. Eu gosto muito deste modo, trabalhar antes de falar o 

texto. Trabalhar o corpo, o entendimento, trabalhar as relações antes de vir o texto, 

afinal nem era um texto dramático. 
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E depois das referências e experimentos? 

L: Partimos para o texto. Tentamos levantar uma cena a partir do texto. Tentamos 

desenhar, sublinhar cada coisa e fazer a cena. Foi um momento que as cenas não 

andavam. Quando fomos para um lado mais poético...  

 

Como foi esse processo para falar o texto? 

L: Cortamos texto, literalmente (com tesoura!) em pequenas frases e sorteamos. Cada 

um tinha recortes de textos para falar. E precisávamos numa improvisação soltar esse 

texto independente da ordem que Clarice escreveu. E isso ia virando cenas e diálogos, 

surreais, fomos experimentando (acabou sendo um pouco do fio condutor que viria 

depois). Foi uma boa forma para começarmos a decorar o texto.  

 

Como se deu a memorização para você? 

L: Eu precisei ler em voz alta e falar muito. A autora não escreve como falamos então 

para poder falar bem esse texto (como se fosse eu) eu tive que falar muito. Muito. 

Falava dirigindo. Falava em casa. Falava cozinhando. Eu gravei também para ouvir. E 

fizemos juntos exercícios de escrita do texto, que ajudou para mim nas imagens - o que 

vem antes do quê. O grupo trabalhou junto todos os contos até que num determinado 

um momento cada um ficou com um. Cada um contava um conto. E depois dividindo 

também as frases, definindo cada fala e ficou como é hoje.  

 

Depois desses recortes e um momento de memorização a direção escolheu que conto 

você ia fazer? 

L: Na verdade eu acho que eu mesma escolhi, numa resposta à uma das perguntas "que 

conto mais toca você?". E eu lembro que na época o que tínhamos menos trabalhado era 

o Restos do Carnaval e eu achava esse conto muito bonito. Então meu experimento foi 

com ele. Fiz proposta com um papel crepom caído do chão que eu colocava no cabelo. 

Ninguém tinha trabalhado com Restos. A partir daí a diretora fez o pedido de ir a fundo 

e trazer mais coisas. Trouxe marchinha, propostas de cenas.  

 

Você começou a trazer improvisações? 

L: Sim. A partir do texto, sem falar, por mais que estivéssemos memorizando o texto. Já 

tínhamos uma memória de todos os textos, mas não para falar. Essa memória foi se 

dando na improvisação com os textos recortados (textos-recortes). Por exemplo, o conto 
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Brincar de Pensar foi trabalhado principalmente com esses recortes em improvisação. 

No conto Felicidade Clandestina o grupo trabalhou junto improvisando com objetos. No 

caso do Restos do Carnaval já fui decorando o texto sozinha e propondo cenas. 

 

O espetáculo foi construído através de improvisações? 

L: Sim. Os experimentos eram improvisações, as referências me levavam à 

improvisações e as cenas inspiradas diretamente no texto eram também improvisações. 

 

Como essas improvisações se transformaram no espetáculo? 

L: Tínhamos material reunido dessas improvisações e começamos a nos preocupar em 

contar uma história (mesmo que fragmentada). E com a ajuda da Michelle Ferreira - 

apoio dramatúrgico - que assistiu aos ensaios e já havia participado no início como atriz 

- tivemos uma sequência, que ela propôs, principalmente o início. E neste momento 

ainda não trabalhávamos com personagens definidos, eram personas. 

 

Personas? 

L: Nunca sou eu (risos). A roupa me remetia a uma época, não tinha uma gênesis, um 

quem definido mas era um desdobramento de mim mesma. Era muito difícil essa 

persona fazer do início ao fim do espetáculo. Parecia que cada conto eu era uma persona 

diferente. Quando definimos onde (o espaço) da peça - o sótão -, quem nós somos 

(personagens) e a situação, ficou mais fácil. 

 

Vocês definiram esses elementos depois da interferência dramatúrgica? 

L: Sim. Nós definimos onde, quem e o que estava acontecendo. Isso passou a ser o fio 

condutor desses contos. Definimos então um início, meio e fim - num sótão, uma 

menina, Marília, chega para arrumar e ali estão dois seres mágicos - isso foi importante.  

 

Nem sempre a poética da Clarice localiza um lugar para a ação. Como o texto é 

construído como fluxo de pensamento tem momentos que o espaço se esvai. Imaginar 

um lugar então foi importante? 

L: Foi sim. Particularmente sempre consegui trabalhar na parte corporal e na 

performance sem ter onde definido, só com a ideia de persona. Mas neste caso tínhamos 

que contar uma história, que poderia ser fragmentada, mas precisava ser contada a uma 

criança. Foi para mim o grande "clic" para peça acontecer. 
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Como foi a construção de personagem? 

L: Quando de 5 atores ficamos em 3, nós já tínhamos o conto que cada um conduzia. 

Pensei "A Isabel já conta Felicidade Clandestina, que traduzimos na cena numa menina 

escrevendo à máquina uma história, ela que pode passar por essas histórias que a 

Clarice escreveu". Então definimos que ela seria uma menina que entraria nesse sótão. A 

ideia de essa menina crescer durante a jornada da peça se deu numa improvisação com 

ela e o Cesar. Eu quis ter o desafio de fazer uma boneca para poder trabalhar uma 

movimentação diferente do habitual. Pesquisei imagens e videos de ventríloquos e 

bonecas. Os que mais me atraiam eram aqueles com fio para manipulação. Os fios estão 

nas articulações e algo puxa para cima. Tive certa dificuldade com flexibilidade do meu 

corpo, que eu achava que precisava de mais, ao mesmo tempo não queria fazer uma 

boneca dura de plástico sem articulações. Então fui criando a minha boneca com muitas 

articulações, puxada para cima, não tão flexível, um pouquinho durinha, adaptando ao 

meu corpo. Comecei pela pesquisa de como mover. E as referências do início, Bob e 

Pina, me ajudaram muito também nesse momento. Voltamos a trazer referências de 

imagens só que desta vez cada um sobre seu personagem. Foi aí que o conto do Restos 

do Carnaval para mim ficou mais alegre. Antes, na persona, era muito triste, como se eu 

tivesse vivido tudo aquilo.  

 

Vocês fizeram gênese? Já tinha trabalhado com gênese? 

L: Fizemos. Eu já tinha trabalhado. Não me ajuda muito. Me ajuda somente em quem 

eu sou e qual a nossa relação. Por exemplo "eu sou sua boneca, Marília, e você não 

brinca comigo hà muito tempo. Eu estou aqui guardada". Isso ajuda nas primeiras 

improvisações com personagem. Eu, depois disso, não fico lembrando da gênese. Eu 

prefiro trabalhar com a relação em cena mesmo, com outro personagem em 

improvisação. Quando definimos personagens e começamos a improvisar em cima 

daqueles textos que já conhecíamos ali as relações começaram a se criar.  

 

As relações se criaram na improvisação? 

L: É. 

 

E as imagens que vocês trouxeram dos personagens te ajudou? 

L: Ajudou. Mas se alteraram. Hoje não são as mesmas que eu trouxe lá trás, quando 
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escrevi a gênese. Eu tinha escolhido uma boneca triste. 

 

A poética de Clarice às vezes utiliza verbos que se referem a animais para pessoas. 

Vocês utilizaram alguma referência de animal? 

L: Sim, o que chamamos de o devir-animal. Foi muito difícil para eu começar a 

trabalhar com isso porque o Cesar e a Isabel trabalharam isso quando eu não estava 

presente por problema de saúde. Quando eu cheguei eles estavam super com devir-

animal e eu pensava "gente o que é isso?". As relações mudando ... Me lembro que você 

disse: "não pensa muito, escolhe um animal e faz". No final deste ensaio eu entendi 

realmente a diferença. Eu me entreguei e fiz. Esqueci nesse dia o corpo da boneca, fui 

na sensação e aí foi quando mudou para mim. Eu escolhi um cachorro filhote. Então 

nada mais era triste. Era tudo muito legal. Tudo era divertido. É aí que tem o "pulo do 

gato" da construção do meu personagem.  

 

Devir-animal mudou a relação de todos os personagens? 

L: Mudou. 

 

Por quê? Consegue me explicar? 

L: Porque criou uma personalidade. 

 

Como você trabalhou? 

L: Tínhamos situações, e também (até) marcações e eu me deixei levar "como seria se 

eu fosse um cachorro filhote?". Não fiz mímeses. Não abanei rabinho. É uma sensação, 

um olhar, a respiração,  

 

Pensar isso muda seu corpo? 

L: Muda. É outro tônus. Claro, já havia um trabalho. Talvez se fosse a primeira coisa 

não colasse. Veio depois do onde, quem, o que, relações. E tivemos liberdade de 

escolher nosso animal, sem saber o que o outro colega havia escolhido. Descobrimos 

em cena, na relação. Hoje nas apresentações do espetáculo não penso nisso, mas já está 

ali.  

 

Clarice tem uma retórica autobiográfica, parece falar sobre sua própria vida. Isso foi 

usado de alguma maneira no espetáculo. Você trabalhou com essa questão 
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autobiográfica? Fazer relações entre cena e sua vida? 

L: Hoje eu acho que sim. A escolha do Restos do Carnaval tem a ver com minha vida. 

Mas não foi uma escolha mental, no momento não me dei conta. Perguntas como "o que 

a sua criança quer" induziram pra isso, acredito que abriu um inconsciente. Ninguém 

falou "eu quero esse conto", aconteceu naturalmente. Este início com perguntas fez esse 

dado o autobiográfico foi aparecendo. O trabalho com a persona também precisa que eu 

me coloque para contar esse texto. 

 

Você já tinha trabalho deste jeito? Partindo de você? 

L: Já. Mas não visando a criação de um espetáculo. Trabalhei com jogo cênico, 

corporal, dança. 

 

A partir do apoio dramatúrgico e novas improvisações com situação, personagens e 

espaço definido, o texto que cada um dizia já estava definido? 

L: Já. Juntos selecionamos o que deveria permanecer ou não. Fizemos escolhas, pois 

tínhamos um público alvo, o público infantil. "O que deste conto vai ficar?". E 

chegamos a transformar o texto de Clarice em diálogos.  

 

Como se apropriou do texto para ele estar vivo? Difícil trazer do papel para boca? 

L: Depois dos recortes e memorização, fizemos muito exercício de voz, de articulação. 

As nuances das palavras, o que cada palavra remete, o desenho de cada palavra. Não é 

uma contação mas pecisa falar bem, foi bem trabalhoso. É fácil ficar declamado. 

 

O que fez para não ficar declamado? 

L: Falando muito e entendendo as imagens. O que é lembrança, o que ela está vivendo 

agora, o que está narrando. Pegar a linha de raciocínio, a autora volta muito no que foi 

dito E claro, estar presente. 

 

Para você qual particularidade de dizer Clarice em cena? O texto é fluxo de pensamento 

e não diálogo dramático, isso cria particularidade? 

L: Cada autor tem seu modo de escrever. Fazer literatura no palco é ainda mais 

diferente. Os textos de Clarice são levemente mais abstratos. Não segue a construção 

sujeito, verbo. objeto, vai e volta. Escreve de um jeito só seu. 
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O que foi determinante nesse processo para você? 

L: Foi determinante o início ser livre, com regras. Eu podia trazer o que me motivava, 

qualquer coisa de mim. Conhecer o texto antes de falar. Escolha de personagem e onde. 

E o devir-animal foi determinante. 

 

Teve ainda um exercício que não falamos. Fizemos ensaio, depois da a peça montada, 

sem falar como uma dança. 

L: Muito bacana. Pois não ter que dizer o texto traz ações corporais e intenções. Como 

não precisava falar jogava mais, observava mais. Poder dançar também expande o 

movimento. E aquilo que já criamos se mantém. 

 

Algo mais que não falamos? 

L: Os objetos. Tivemos momento de escolha de objetos. Foi muito bom. Tínhamos 

todos os objetos para manipulação concreta, baú, fita, chapéu, livro, papel, caneta. 

Mesmo a personagem "mãe" que é uma bengala ainda sim tem concretude do objeto, 

não optamos pela mímica. Nós trouxemos objetos e outros fomos atrás, como máquina 

de escrever. 

 

A montagem é realista? 

L: Tem objetos reais mas a montagem não é realista. Eu diria que a montagem é "um 

estado Clarice". É um respiro. O texto cria uma suspensão que eu não sei explicar. 
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ANEXO C – Resultado Compartilhado 

          Críticas dos espetáculos O Ovo e a Galinha e Brincar de Pensar. 
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