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Resumo 
 
 

ROCHA, Beliza Gonzales. entre Lo(r)cas tramas: Possibilidades de criação de 
personagens em uma montagem de dança contemporânea. 2018. 191f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Dança-Licenciatura) – Centro de Artes, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
 
O presente trabalho tem como tema a personagem do texto dramático e 
possibilidades de criação na cena de dança. Assim, através da metodologia da 
prática artística (DANTAS, 2007) bricolada à auto-etnografia (FORTIN, 2009), 
buscou-se analisar o processo de criação do espetáculo entre Lo(r)cas tramas, 
visando compreender como se constituem as personagens nessa montagem que 
parte de uma dramaturgia clássica para uma outra dramaturgia que é entendida 
como uma dramaturgia de processo (LOBO; NAVAS, 2008), que se forma no 
decorrer da criação. As bailarinas e a diretora do espetáculo configuraram-se em 
sujeitos dessa investigação e os ensaios, o campo onde foram produzidos os dados 
da pesquisa. Utilizou-se os seguintes instrumentos metodológicos: questionário, 
grupo focal, conversas realizadas nos ensaios acerca do processo, filmagens dos 
ensaios e diário de campo. A pesquisa estudou os temas dramaturgia, texto, 
personagem, teatro e dança, com referências de Paulo Caldas e Ernesto Gadelha 
(2016), Sandra Nunes (2006), Patricia Cardona (2009), Eugênio Barba (1995), Hans-
Thies Lehmann (2007), Josette Féral (2009) e Thereza Rocha (2016). Os dados 
produzidos foram compilados em um documento nomeado “Dossiê Bailarinas” 
(2018), base para analisar o processo de criação. O trabalho expõe algumas noções 
(ICLE, 2011) que se formaram durante a investigação, tais como: noção de 
personagem, dramaturgia, energia e reação. Chega-se a conclusão de que o 
processo de criação vivenciado foi também um processo de aprendizagem e que a 
ideia de construção de personagem emerge nessa montagem diretamente ligada à 
criação das bailarinas e a condução da direção. As personagens que saem do texto 
de Bodas de Sangue, (trans)formam-se e (re)significam-se na cena de dança. 
 
 
Palavras-chave: processo de criação; personagem; dramaturgia; metodologia da 
prática artística, composição em dança.  
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Resumen 
 
 

ROCHA, Beliza Gonzales. entre Lo(r)cas tramas: Posibilidades de creación de 
personajes en un montaje de danza contemporánea. 2018. 191f. Trabajo de 
Conclusión de Curso (Danza-Licenciatura) – Centro de Artes, Universidad Federal 
de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
 
 
El presente trabajo tiene como tema el personaje del texto dramático y posibilidades 
de creación en la escena de danza. De este modo, a través de la metodología de la 
práctica artística (DANTAS, 2007) unida a auto-etnografía (FORTIN, 2009), se 
intentó analizar el proceso de creación del espectáculo entre Lo(r)cas tramas, para 
entender cómo se constituyen los personajes de esta montaje que surge de una 
dramaturgia clásica para otra dramaturgia que se entiende como una dramaturgia de 
proceso (LOBO, NAVAS, 2008), que se forma en el transcurso de la creación. Las 
bailarinas y la directora del espectáculo se configuraron en sujetos de esa 
investigación y los ensayos, el campo donde se produjeron los datos de la 
investigación. Se utilizaron los siguientes instrumentos metodológicos: cuestionario, 
grupo focal, conversaciones realizadas en los ensayos sobre el proceso, filmaciones 
de los ensayos y diario de campo. La investigación estudió los temas dramaturgia, 
texto, personaje, teatro y danza, con referencias de Paulo Caldas y Ernesto Gadelha 
(2016), Sandra Nunes (2006), Patricia Cardona (2009), Eugênio Barba (1995), Hans-
Thies Lehmann (2007), Josette Féral (2009) y Thereza Rocha (2016). Los datos 
producidos fueron compilados en un documento nombrado “Dossiê Bailarinas” 
(2018), base para analizar el proceso de creación. El trabajo expone algunas 
nociones (ICLE, 2011) que se formaron durante la investigación, tales como: noción 
de personaje, dramaturgia, energía y reacción. Se llega a la conclusión de que el 
proceso de creación vivido fue también un proceso de aprendizaje y que la idea de 
construcción de personaje emerge en ese montaje directamente ligada a la creación 
de las bailarinas y la conducción de la dirección. Los personajes que salen del texto 
de Bodas de Sangre, se transforman y se resignifican en la escena de danza. 
 
 
Palabras-clave: proceso de creación; personaje; dramaturgia; metodología de la 
práctica artística, composición en danza. 
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DAS PERSONAGENS QUE ME COMPÕEM 

 

 

A Arte sempre esteve presente em minha vida, em casa, no colégio e em 

muitos momentos. Eu ainda não sabia escrever e meu avô já me ensinava como 

fazer poesias. Na escola, em uma das primeiras aulas do jardim de infância, lembro 

que vi um palco na sala de aula e disse aos colegas: “Que legal! A gente vai poder 

fazer teatro igual a Turma da Mônica fez Romeu e Julieta!” E isso com 5 anos... de 

onde vieram essas referências? O teatro, a Turma da Mônica, Romeu e Julieta? Não 

sei, mas faziam parte de mim.  

Depois, já sabendo ler e escrever um pouco, presenteei meu irmão com uma 

peça teatral no seu aniversário de 6 anos, eu tinha 7. Fiz o roteiro, decidi entre meus 

primos quem seriam os personagens, fiz desenhos que colados na roupa de cada 

um se tornavam figurinos, escolhi onde e em que momento apresentaríamos. 

Lembro-me dos meus primos chorando porque não queriam participar e minha mãe 

me colocando de castigo por ter derramado água e isopor no tapete da sala. Mas eu 

precisava daqueles elementos cênicos... Depois disso, só voltei a fazer peças no 

colégio e os aniversários passaram a ter shows de dança, com coreografias criadas 

especialmente para as músicas da Xuxa e do Trem da Alegria, que não ofereciam 

riscos ao tapete. 

Logo em seguida comecei a dançar no colégio, foram 10 anos em que 

aprendi muito mais do que dançar, aprendi a ser quem eu sou. O que eu mais 

gostava era estar no palco representando o meu colégio (Colégio Municipal 

Pelotense - CMP). Os melhores dias do ano eram os dias de ensaio geral em que 

ficávamos o dia todo no auditório ensaiando e a Maritza – professora de Ed. Física 

que conduzia o Grupo de Dança no CMP – organizando tudo para que o espetáculo 

pudesse acontecer. Além do espetáculo de final de ano, também existia a Mostra de 

Dança, uma iniciativa que movia várias escolas da cidade e seus grupos de dança. 

Ao longo de dois dias, nós, do CMP, erámos os anfitriões, organizadores e 

bailarinos.  

O que eu aprendi nesses 10 anos? Que não se mexe em roupa ou cabelo 

enquanto estiver no palco; que se eu errar a coreografia só eu sei que errei; que 
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aquela colega que tu não gosta pode ser a melhor parceira na hora de trabalhar na 

Mostra de Dança; que ao entrar na sala de dança não existe “não posso”, “não 

quero” e “não consigo” e que todos os problemas ficam do lado de fora. E claro, o 

mais importante, aprendi que eu queria ser igual a Maritza: dar aula de dança na 

escola!! 

Quando chegou a época de sair do colégio e fazer vestibular eu sabia o que 

queria: faculdade de dança. Naquela época só existia a Unicruz aqui no estado, 

então imprimi toda a grade curricular do curso e tracei um plano para apresentar a 

minha escolha aos meus pais... Lembro-me da fala do meu pai: “Tu pode fazer 

qualquer curso, menos dança!” Claro que eles não tinham nada contra o curso de 

dança, mas não tínhamos condições financeiras para que eu fosse para Cruz Alta e 

fizesse uma faculdade particular. Mas, se eu podia fazer qualquer curso menos 

dança... escolhi o teatro na UFRGS, que era mais perto e de universidade pública. 

O ingresso na UFRGS foi demorado, eu precisava passar por uma prova 

específica de teatro, uma entrevista e ainda o tradicional vestibular de cinco dias. 

Foram três anos estudando até conseguir passar, nesse tempo ainda cursei um ano 

no Design Gráfico da UFPel. No curso de teatro, iniciado em 2005, eu era a 

bailarina, aquela que tinha vindo da dança e que não tinha passado pelos mesmos 

cursos que a maioria dos meus colegas. Minha formação foi em direção teatral, não 

queria ser atriz e pensava que aprendendo sobre “tudo o que envolve um 

espetáculo, os bastidores e as montagens”, eu ainda estaria próxima da dança.  

Quando chegou o momento de dirigir minhas peças no curso, tentei incluir a 

dança em tudo o que podia, mas não sabia como e não tinha a base necessária 

para defender as minhas ideias. Foi nesse momento também que conheci os textos 

de Lorca e comecei a pesquisar sobre suas obras e a força de suas personagens 

femininas. No ano de 2009, a montagem que concluía meu curso, Fragmentos 

Lorquianos, abordava essas personagens. 

Depois de 10 anos em Porto Alegre resolvi fazer um teste, fiz as provas do 

ENEM sem estudar... se eu passasse, voltaria para Pelotas e poderia fazer 

finalmente o curso de dança! Se eu não passasse? Não sei... acho que não pensei 

muito nessa possibilidade. Assim começou a minha trajetória no curso de dança na 

turma de 2015.  

Desde o primeiro semestre me envolvi em trabalhos artísticos de TCC e 

montagens, atuei na Pesquisa, na Extensão, no Ensino, fui voluntária, bolsista, 
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monitora, estive presente na maioria dos eventos promovidos pelo curso, viajei para 

apresentar trabalhos, fui destaque no CIC e no CEC. Enfrentei o desafio dos 

estágios e venci o medo de ter uma sala de aula cheia de alunos, chegando cada 

vez mais perto do objetivo de um dia estar em um colégio como a professora de 

dança.  

Descobri o folclore ou o folclore me descobriu... Não sei bem ao certo, só sei 

que temos uma bela relação e que o NUFOLK (Núcleo de Folclore da UFPel) se 

tornou a minha segunda casa. Tornei-me bailarina de danças folclóricas e faço parte 

da Abambaé, grupo que desde a primeira vez que eu vi pensei: “preciso fazer parte, 

estar ali, dançar com essas pessoas”.  

Dentro do curso, já nas primeiras disciplinas de composição coreográfica 

pude experimentar aquilo que eu queria desde os tempos de UFRGS: unir dança e 

teatro em cena. Iniciei resgatando um poema de Lorca e criando o solo Gris 

Cansado. Depois, a partir das características de duas personagens do texto Bodas 

de Sangue, coreografei a Sabrina e a Ludmila (alunas do curso, minhas amigas, 

sujeitos dessa pesquisa e bailarinas de entre Lo(r)cas tramas) na coreografia 

Experimento1: Bodas. E para a montagem, não poderia ser diferente: a criação de 

um espetáculo de dança contemporânea a partir das mulheres de Bodas de 

Sangue!!  

Chego então no ponto em que inicia essa pesquisa, uma análise do processo 

de criação do espetáculo entre Lo(r)cas tramas para tentar entender como surgem 

estas personagens na dança. 
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QUANDO CHAMEI O TEATRO PARA DANÇAR 

 

 

Meu trabalho se originou da ideia de unir a dança e o teatro em um só 

espetáculo. Mais do que criar um espetáculo de Dança Contemporânea inspirado 

em um texto teatral ou entrar no universo da Dança-Teatro, a busca sempre se deu 

no desejo de ver as palavras de Lorca dançando em conjunto com suas 

personagens, tão fortes e marcantes em toda a obra do poeta. Foi a partir desta 

ideia que chamei o teatro para dançar. 

Iniciada nas disciplinas Montagem de Espetáculo I e Projeto de Pesquisa em 

Dança, esta pesquisa desenvolveu-se em duas frentes: a criação de um espetáculo 

de dança e o estudo em torno de como se dá a criação de personagens nesse 

espetáculo. A investigação teve continuidade nas disciplinas Montagem de 

Espetáculo II e TCC em Dança I, durante a criação do espetáculo entre Lo(r)cas 

tramas e concomitante produção dos dados. 

O espetáculo, criado entre março e julho de 2018, trouxe para o palco as 

mulheres que fazem parte do universo lorquiano de Bodas de Sangue. Para além de 

contar a história da peça através da dança, o que se tem no espetáculo são as suas 

personagens transformadas em dança. Através de situações, conflitos, 

relacionamentos e características das mulheres de Bodas é que se construiu a 

narrativa de entre Lo(r)cas tramas. 

O que me guiou nesse processo de criação foram as mulheres de Lorca. 

Mulheres que são movidas pelo amor, desejo e até mesmo pela loucura, e que se 

encontram designadas a ter um destino trágico. Essas mulheres são fruto de uma 

sociedade machista e seguem em busca da sua liberdade de expressão. Por esse 

motivo que o tema do espetáculo não gira diretamente em torno da peça Bodas de 

Sangue, mas sim das suas personagens e do seu universo. 

Desta forma, proponho aqui uma análise do processo de montagem do 

espetáculo, o qual atuei como diretora e neste momento também como 

pesquisadora que busca compreender como se desenvolveu a criação. Para tanto, 

tenho como tema de pesquisa a  personagem do texto dramático e possibilidades de 

criação na cena de dança. 
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Tenho como problema de pesquisa o seguinte questionamento: como se 

constituem as personagens neste processo de montagem que parte da dramaturgia 

clássica (texto e personagens) para uma dramaturgia que não é clássica? Como 

objetivo geral, pretendi investigar como acontece a construção de personagens 

dentro do processo de montagem de um espetáculo de dança contemporânea. Entre 

os objetivos específicos dessa pesquisa estão: perceber em que medida o texto 

dramático Bodas de Sangue influencia e age como estímulo para a criação; analisar 

como se dá a construção do movimento a partir da ideia de personagem;  

compreender como cada bailarina age na construção das personagens de modo 

individual e coletivo e descobrir se e em que medida a condução da direção 

influencia na criação de personagens dentro do processo. 

A produção de conhecimento dentro do curso de Dança - Licenciatura da 

UFPel se desenvolve nas mais diversas vertentes dentro de um contexto que busca 

a formação de seus alunos como professores-artistas-pesquisadores. Pensando 

nesta tríplice formação é que se fundamenta esta pesquisa que busca dentro de um 

processo de montagem de espetáculo o material a ser analisado.  

Me propus a compreender como, dentro desse processo, se constituem as 

personagens. Busquei na dramaturgia clássica as fontes para a criação de um 

espetáculo que se constitui a partir de uma dramaturgia que se (trans)forma e se 

revela durante o processo. E fiz uso do texto dramático como um estímulo para a 

criação em dança contemporânea.  

Pensar a composição coreográfica a partir de um texto dramático é algo que 

me instiga há muito tempo. Interesso-me pelas possibilidades de criação que podem 

surgir a partir da narrativa estabelecida pelo texto, e pelas influências desse no 

corpo e no movimento. A ideia de unir a dança e o teatro me faz idealizar muitas 

situações que podem se configurar em metodologias de ensaio/composição, no uso 

das duas linguagens e, principalmente, na sua união em um espetáculo de dança.  

Assim, vejo que é possível desenvolver uma pesquisa que se detenha na 

investigação da composição coreográfica elaborada a partir de um processo de 

montagem de espetáculo. Um espetáculo de dança no qual o texto dramático surge 

como o fio condutor e propõe o uso de diferentes dinâmicas de criação e diversas 

possibilidades na construção criativa das personagens. 

Investigar a criação de personagens nesse processo de composição 

coreográfica sob a perspectiva de analisar os movimentos surgidos a partir da 



17 
 

influência do texto dramático é importante para o campo da dança e das artes 

cênicas em geral. Analisar como a dança se articula dentro de um processo 

narrativo que se configura na associação de palavras, gestos e imagens, levanta 

questões sobre qual o papel das bailarinas dentro deste processo. E encaminha tal 

pesquisa para se pensar em como as bailarinas agem (trans)formando e 

(re)escrevendo o texto a partir do movimento.  

O espetáculo objeto de análise dessa pesquisa, entre Lo(r)cas tramas, trouxe 

para a cena de dança as mulheres que habitam a peça Bodas de Sangue do 

espanhol Federico Garcia Lorca. O objetivo não era contar a história da peça de 

forma linear, mas sim a partir de determinados trechos e cenas do texto dramático, 

fazer as personagens emergirem desse universo através de situações e 

acontecimentos de amor, desejo, loucura, tragédia e força.  

As bailarinas do espetáculo se tornaram meus sujeitos de pesquisa. Elas 

foram escolhidas pela diversidade de corpos e porque trazem consigo uma bagagem 

de experiências variadas na área da dança. São bailarinas que apresentam 

afinidade com as danças populares, dança contemporânea, danças de matriz afro-

brasileiras, jazz e também ballet clássico. Além disso, as bailarinas também foram 

escolhidas pela proximidade existente entre elas e eu.  

Carolina Pinto, Ludmila Coutinho, Naiane Ribeiro e Natiele Meirelles são 

alunas do curso de Dança-Licenciatura da UFPel e encontram-se em diferentes 

semestres do curso. Jéssica Carvalho é egressa do mesmo curso e Sabrina 

Manzke, ex-aluna. Todas iniciaram juntas no processo, convidadas por mim ainda 

na fase de planejamento do espetáculo. Desde o primeiro momento estiveram 

dispostas a integrar o elenco do espetáculo e também a fazer parte desta pesquisa, 

autorizando-me a revelar suas identidades e integrar as suas falas na escrita do 

trabalho (ANEXO A). 

A participação da Sabrina aconteceu de forma diferente das outras bailarinas. 

Entre o semestre em que planejei o espetáculo e a pesquisa e o semestre em que 

coloquei-os em prática, ela deixou de residir em Pelotas. Tirá-la da montagem do 

espetáculo nunca foi uma opção, então busquei meios de fazê-la presente e 

participante do processo da mesma forma que as outras bailarinas. Ela se fez 

presente nos ensaios por meio do recurso de vídeo-chamada e seus momentos de 

criação aconteciam sob a forma de tarefas, ora enviadas por e-mail, ora realizadas 

através das vídeo-chamadas em horários diferentes do ensaio semanal. Além disso, 
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a Sabrina esteve presente completando o elenco em três ocasiões ao longo do 

período de ensaios. 

A Jéssica esteve com o grupo até uma semana antes do espetáculo. Por 

motivos pessoais e profissionais não pode estrear juntamente conosco, mas fez 

parte de todo o processo de criação. Decidi mantê-la como sujeito da pesquisa 

mesmo depois de sua saída, pois entendo que o trabalho desenvolvido durante a 

montagem tem mais relevância para este estudo do que o espetáculo, que vejo 

como um produto final. Assim, suas contribuições de grande importância para esta 

investigação.  

Além de ter as bailarinas como sujeitos dessa pesquisa, também me 

reconheci, ao longo do processo de investigação, como sujeito. Ao analisar a criação 

das bailarinas, percebi que deveria analisar também o meu processo criativo 

enquanto diretora do espetáculo, pois minha condução influenciava no fazer das 

bailarinas e consequentemente na criação das personagens. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, dividi esse trabalho em quatro 

capítulos, são eles: “Me vejo entre Lo(r)cas tramas”, “Do texto à personagem: um 

processo de aprendizagem”, “Todas são uma e todas são todas” e “Algumas ideias 

sobre reagir e ser energia”. Os capítulos abordam diversos aspectos que analisam a 

montagem do espetáculo a fim de encontrar respostas que apresentem como se deu 

a criação de personagens no processo. 

O primeiro capítulo “Me vejo entre Lo(r)cas tramas”, contextualiza inicialmente 

o universo lorquiano. É onde apresento Federico Garcia Lorca, sua obra e a 

importância de suas personagens femininas, a partir da visão de Alves (2013), 

Parreira (2014) e Montemezzo (2008). Neste capítulo também exponho minha 

metodologia, primeiramente baseada em Dantas (2007) como uma pesquisa da 

prática artística, mas que ao longo do processo vai se constituindo de elementos de 

outras teorias metodológicas. A metodologia foi se (re)construindo a medida em que 

se desenvolveu o processo de criação. 

Também nesse capítulo trago as primeiras definições sobre dramaturgia, 

texto, personagem, teatro e dança. Discuto as ideias de Caldas (2016), Lobo e 

Navas (2008) e Nunes (2006) sobre dramaturgia da dança e também de Cardona 

(2009) sobre a dramaturgia do bailarino. Além de buscar alguns conceitos em Barba 

(1995), e tratar do teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007) e teatro performativo 
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(FÉRAL, 2009). Paralelo a eles, trago também as ideias de Rocha (2016) sobre 

dança contemporânea. 

No segundo capítulo “Do texto à personagem: um processo de aprendizagem” 

começo a análise do processo de criação sob o ponto de vista das bailarinas. Para 

discutir a ideia de que o processo criativo também se caracteriza como uma 

aprendizagem recorro ao conceito de noção (ICLE, 2011) que se compõe daquilo 

que emerge do fazer criativo e assim estabelece uma linguagem própria  para 

determinados grupos. Diante disso me pergunto sobre o que aprendemos nesse 

processo e quais noções emergem dele. 

Sigo discutindo o uso do texto como um estímulo para a criação das 

personagens do espetáculo: o que o texto provoca nas bailarinas; a forma como elas 

interagem com a escrita dramática; e o uso do texto em conjunto com os outros 

estímulos de criação. Para esta discussão tenho como fonte principal as ideias de 

Freitas (2011), que analisa as possíveis transformações que um texto teatral propõe 

ao ser inserido no universo da dança. Encerro esse capítulo trazendo a ideia de que 

as bailarinas são criadoras-intérpretes (NUNES, 2002) que investigam seus próprios 

corpos na criação dos movimentos que constituem as personagens. 

No terceiro capítulo, “Todas são uma e todas são todas”, apresento o modo 

como as personagens do texto aparecem no processo e são identificadas na cena 

de dança. Começo a partir da ideia de que as personagens vão se constituindo de 

uma montagem de sentimentos. Sentimentos que não são lineares e que se unem 

àquilo com o qual as bailarinas se identificam. Relato e analiso os momentos de 

criação e algumas dinâmicas em que se pode perceber como cada bailarina enxerga 

as personagens e desenvolve a sua movimentação.  

Neste capítulo, apresento os conceitos de montagem, concatenação e 

simultaneidade (BARBA, 1995), de grande importância para a realização do 

espetáculo. E ainda defendo a ideia de que a identidade das personagens se 

constrói através de relações de diferença (SILVA, 1999). Cada personagem se 

constitui daquilo que as outras não são e isso as faz serem identificadas em cena. 

O último capítulo, “Algumas ideias sobre reagir e ser energia”, apresenta 

brevemente duas ideias que aparecem na fala das bailarinas e que se constituem 

em pontos importantes no processo do espetáculo: reação e energia. As bailarinas 

destacam que estão o tempo todo reagindo umas a movimentação das outras e que 

esse estado de reação resulta das dinâmicas vindas do Viewpoints (BOGART; 
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LANDAU, 2017). Ao mesmo tempo trazem na sua fala o termo energia, que é usado 

para definir o estado de grupo que foi construído durante o processo e que afeta 

diretamente na criação. Algo que não é palpável, mas que dá sentido ao grupo e 

contribui para a coletividade. 

Em alguns momentos dentro desses quatro capítulos trago para o texto a 

descrição de dinâmicas realizadas no período de ensaios a fim de exemplificar como 

se deu o processo de criação. Optei por destacar esses trechos em itálico e com 

fonte tamanho 10, diferenciando-os do restante do trabalho. São trechos com 

características descritivas que relatam atividades realizadas nos ensaios e 

contribuem para a investigação da criação de personagens. 

Para finalizar, retomo as ideias discutidas ao longo dos capítulos, 

relacionando a análise do processo às ideias dos autores pesquisados. Relato como 

chegamos à ideia de personagem e como elas se constituem nesse processo de 

criação. Concluo o trabalho com os anexos, incluindo o Dossiê Bailarinas, 

documento que traz transcritos todos os momentos de discussão do processo e o 

grupo de discussão realizado com as bailarinas, bem como a reprodução dos 

questionários respondidos pelas mesmas. Além de trazer o registro em vídeo do 

espetáculo, no dia de sua estreia. 

  

 

 

Figura 1 – Espetáculo entre Lo(r)cas tramas. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
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1 ME VEJO ENTRE LO(R)CAS TRAMAS 

 

 

Por que se fala da dança sozinha?  
Eu não posso entender porque o mundo não é incluído. 

(Pina Bausch) 

 

Criar em dança implica a união de alguns elementos, minimamente 

precisamos de um bailarino e uma ideia ou tema. Pode-se agregar a isto: música, 

objetos, palavras, entre tantas outras coisas que podem servir de motivo para que a 

dança aconteça. Podem-se misturar linguagens e buscar em outras áreas, 

inspirações para esta criação. A cada processo é criado um novo universo que se 

forma a partir de outros pequenos universos.  

Neste primeiro capítulo proponho uma incursão pelos caminhos que me 

levaram aos pontos iniciais desse processo de criação. Um passeio entre as 

“Lo(r)cas tramas” que fizeram parte da construção do espetáculo e que deram 

origem à análise que investiga a criação de personagens.  

Começo contextualizando a peça teatral Bodas de Sangue e seu autor 

Federico Garcia Lorca sob os olhares de Alves (2013), Parreira (2014) e 

Montemezzo (2008). Sigo em direção aos caminhos metodológicos deste processo, 

procurando descrever como se deu a produção de dados. Busco em Dantas (2007) 

a caracterização dessa pesquisa. Também apresento conceitos e ideias iniciais 

sobre dramaturgia (CALDAS, 2016; LOBO;NAVAS, 2008; NUNES, 2006; CARDONA 

2009; BARBA, 1995; LEHMANN, 2007; FÉRAL, 2009), personagem e texto (PAVIS, 

2008) visando exteriorizar o ambiente onde se desenvolveu a pesquisa a partir do 

espetáculo de dança contemporânea entre Lo(r)cas tramas. 

 

 

1.1 TRAMAS LORQUIANAS 

 

 

O texto teatral Bodas de Sangue, escrito em 1933, por Federico Garcia Lorca, 

conta a história de um casal de noivos às vésperas do casamento. A Noiva mora 

com o Pai e o Noivo mora com a Mãe. A Mãe superprotege o Noivo, pois ele é quem 
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lhe resta de sua família. No momento do casamento, Leonardo, ex-namorado da 

Noiva, reaparece e os dois fogem. O Noivo persegue o casal, os dois homens 

travam uma luta que resulta na morte de ambos. A noiva sofrendo pelas mortes, 

volta para casa resignada a enfrentar as acusações da Mãe de seu Noivo1.  

Nas palavras de Syntia Alves:  

 
[...] Bodas de Sangue é uma expressão dramática da Andaluzia de Garcia 
Lorca, do sul rural da Espanha do início do século XX, que ainda nos anos 
de 1920, apresentava-se como uma das culturas mais antigas da Europa. 
Assim, na peça de Lorca pode-se notar a presença das tradições arcaicas 
no jugo da sociedade e sua ordem preestabelecida, no amor impossível, na 
frustração, no desejo, no destino que domina a vontade dos personagens 
entrelaçados na obra presidida pela cerimônia da boda e da morte 

(ALVES, 2013, p. 240).  
 

A peça foi escrita baseada em fatos reais de tragédias amorosas acontecidas 

na Espanha no início do século XX e localiza-se historicamente entre a Primeira 

Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola (ALVES, 2013). Bodas de Sangue, 

juntamente com Yerma (1934) e A Casa de Bernarda Alba (1936), formam a 

chamada Trilogia Rural de Lorca, que trata de questões populares, da terra e do 

povo da Espanha. E faz emergir temas de dimensão social, retratando a vida no 

meio rural permeada por relações opressivas (MONTEMEZZO, 2008). O autor traz 

para o palco, principalmente a condição feminina na figura de personagens que 

buscam a sua liberdade de expressão dentro de um ambiente misógino (PARREIRA, 

2014).  

 
A mulher europeia do século XIX tinha que entender que sua única 
alternativa para uma vida respeitável era o casamento. Deste modo, durante 
todo o seu crescimento ela se preparava para tal [...] O que se percebe é 
que a figura feminina era vista como reprodutora e serva do poder 
masculino. Sua imagem estava ligada a de alguém incapaz, frágil, e 
mantido sob controle para não fugir dos padrões de comportamento 
exigidos (PARREIRA, 2014, p. 22). 
 

O autor de Bodas de Sangue, Federico Garcia Lorca (1898-1936) natural de 

Fuente Vaqueiros, região da Andaluzia na Espanha, figurou entre os mais notáveis 

escritores da chamada Geração de 272, e além de poeta, foi músico, desenhista e 

                                                           
1
 Na trama lorquiana as personagens não são conhecidos por seus nomes, mas sim pelas funções 

que exercem na peça. Leonardo é o único personagem o qual sabemos o nome. 
2
 [...] Geração de 27, vanguarda da intelectualidade e da arte espanhola composta por Garcia Lorca 

junto com Rafael Alberti, Jorge Guillém, Vicente Alexandre, Geraldo Diego, Luís Cernuda, Dámaso 
Alonso, Emilio Prados, Pedro Salinas e Manuel Altolaguirre [...] O grupo de 27 teve origem com o ato 
cultural em homenagem ao bicentenário de morte de Don Luís de Góngora. A reunião, realizada no 
ano de 1927, serviu para unir um grupo de escritores que perdurou e continuou reivindicando 
mudanças na arte, literatura e sociedade espanhola (ALVES, 2011, p. 84-85). 
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dramaturgo. Ele “foi influenciado pela multifacetária Espanha e sua cultura de origem 

árabe, cigana e católica, criando uma arte repleta de poesia e música, luz e sombra” 

(ALVES, 2013, p. 237).  

Segundo Montemezzo (2008), o interesse de Lorca pelo teatro começa em 

meio ao ambiente familiar, onde na sua juventude preparava peças encenadas por 

marionetes. Mesmo que distante das questões políticas e sociais que aparecem em 

sua obra, podiam-se notar indícios dos conflitos que surgiriam na sua escrita e pelos 

quais passariam suas personagens. Em meados dos anos 1930, Lorca percorre o 

país encenando clássicos espanhóis com o grupo de teatro universitário La Barraca, 

o qual era diretor. Diante da situação política espanhola da época defendia que “o 

teatro era a arte que mais poderia se aproximar do povo e tirar-lhe da situação de 

inércia em que se encontrava” (MONTEMEZZO, 2008, p. 23).  

Escritor de grandes obras, tem entre as suas principais produções as peças 

dramáticas: El maleficio de la mariposa (1920), Tragicomedia de Don Cristóbal y la 

Señá Rosita (1923), Mariana Pineda (1925), La zapatera prodigiosa (1925), El 

Público (1930), Así que pasen cinco años (1931), Bodas de Sangre (1933), Amor de 

Don Perlimplín con Belisa en su jardín (1933), Yerma (1934), Retabillo de don 

Cristóbal (1934), Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) e La casa 

de Bernarda Alba (1936). 

Na obra lorquiana a mulher aparece como eixo central, “[...] personagens que 

se juntam aos ciganos, negros e homossexuais das obras poéticas por estarem 

circundadas aos papeis sociais marcados pela obediência, imposição da submissão, 

silêncio e falta de liberdade [...]” (ALVES, 2013, p. 243). As mulheres que habitam a 

escrita de Lorca, geralmente são movidas pelo amor, desejo e até mesmo a loucura, 

e estão designadas a ter um destino trágico. Elas são fruto de uma sociedade 

machista e buscam de alguma forma a sua liberdade de expressão.  

Diante desse panorama, o espetáculo entre Lo(r)cas tramas tem como pano 

de fundo a história de Bodas de Sangue, estruturada de uma forma não linear, a 

partir da desconstrução de sua narrativa, de modo que se propõe a transpor para a 

cena de dança as personagens femininas dessa peça. A montagem inspirada na 

trama lorquiana retrata as mulheres de Lorca a partir do seu universo, suas 

angústias, expectativas e conflitos. 

O espetáculo possibilita que paralelamente ao enredo da peça também seja 

levado ao palco traços da figura feminina da atualidade. Diante do que se vive hoje, 
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é pertinente evidenciar as personagens femininas dessa obra e trazê-las para um 

contexto atual. Acredito que o tema central de Bodas de Sangue – a condição da 

mulher não ter escolhas e agir de acordo com o que rege a sociedade patriarcal – é 

atemporal e mescla-se com as questões que emergem nas discussões de nossos 

dias. 

As mulheres lorquianas, assim como muitas mulheres de nosso tempo, estão 

presas em uma sociedade a qual as instituições prevalecem sobre as vontades do 

indivíduo, uma sociedade que é regida primordialmente por uma “falsa moral muito 

bem calcada na religiosidade cristã” (MONTEMEZZO, 2008, p. 35). Fatos que não 

se diferem muito do que se vive na atualidade, onde muitas mulheres que assumem 

papeis protagonistas na sociedade são mal vistas por fugirem ao estereótipo “bela, 

recatada e do lar”, que ainda hoje é esperado como o comportamento feminino 

correto por grande parte da sociedade. 

 

 

1.2 TRAMAS METODOLOGICAS 

 

 

Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa da prática artística, que, 

segundo Mônica Dantas, sobre a categoria apresentada por Fortin, é: “semelhante à 

pesquisa em arte, é uma investigação que se realiza em terrenos de prática artística 

(ateliês, salas de ensaio, teatros, espaços de interação entre artistas e público), 

buscando explicitar os saberes operacionais implícitos à produção de uma obra ou 

situação artística” (DANTAS, 2007, p.14). Também pode ser entendido como uma 

pesquisa de prática coreográfica, definida por Dantas como uma investigação que se 

propõe a “uma problemática artística e um trabalho de coleta de informações 

realizado em terrenos de prática coreográfica” (2007, p. 14).  

A metodologia desta pesquisa foi construída dentro do processo criativo do 

espetáculo entre Lo(r)cas tramas e, a partir de uma bricolagem metodológica3, usa 

de elementos da auto-etnografia (FORTIN, 2009), para se constituir. Articula o 

                                                           
3
 Por “bricolagem metodológica” [...] entendo a integração dos elementos vindos dos horizontes 

múltiplos, o que está longe de ser um sincretismo efetuado simplesmente por comodidade. Os 
empréstimos são aqui pertinentemente integrados a uma finalidade particular que, muitas vezes, 
pelos pesquisadores em arte, toma a forma de uma análise reflexiva da prática de campo (FORTIN, 
2009, p. 78). 
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estudo de conceitos e referenciais teóricos e desenvolve-se de forma qualitativa 

através da produção de dados4 e da observação participante.  

A partir da análise de Sylvie Fortin, sobre trabalhos realizados dentro do 

campo da prática artística, entendo que esta pesquisa assume também 

características da auto-etnografia, pois ela se caracteriza como uma investigação 

acerca de minha prática.  A autora salienta que: 

 
A auto-etnografia (próxima da autobiografia, dos relatórios sobre si, das 
histórias de vida, dos relatos anedóticos) se caracteriza por uma escrita do 
“eu” que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as dimensões 
culturais a fim de colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de 
si (2009, p. 83). 
 

Nesta bricolagem metodológica, a produção de dados auto-etnográficos serve 

tanto para a compreensão do processo criador, como para uma reflexão sobre o que 

pode servir de contribuição para a pesquisa. Desta forma:  

 
a coleta de dados sobre o seu processo criador permite ver a parte visível 
de sua prática efetivamente, mas também a parte invisível, as intuições, os 
pensamentos, os valores, as emoções que afloram na prática artística e que 
nascem do relato simples aos gestos (FORTIN, 2009, p. 84). 
 

Sobre a observação participante, a mesma autora expõe que “poderá variar 

de uma observação discreta e passiva a uma participação totalmente engajada” 

(FORTIN, 2009, p. 80). Neste caso, a observação participante se mescla com a 

minha prática enquanto diretora, na condução do processo criativo. Ao observar o 

trabalho das bailarinas, encontro também elementos sobre o meu modo de trabalhar 

visto que as ações delas se ligam diretamente à minha condução. 

Realizada no curso de Dança - Licenciatura da Universidade Federal de 

Pelotas, a pesquisa teve início mediante o processo de criação do espetáculo no 

semetre 2017-2 na disciplina de Montagem de Espetáculo I, na qual cada aluno é 

orientado a projetar um espetáculo de dança, definindo a sua temática, 

desenvolvendo a sua dramaturgia, constituindo elenco e equipe técnica, planejando 

os elementos que compõem um espetáculo como iluminação, trilha sonora, figurino, 

entre outros. Encontro-me como diretora do espetáculo, ao mesmo tempo que meu 

processo criativo se torna meu campo de pesquisa. 

                                                           
4
 Os dados foram produzidos ao longo do processo de criação, eles não existiam previamente para 

ser apenas coletados. A produção de dados aconteceu mediante os ensaios, a partir do momento em 
que passei a olhar o que era produzido nos ensaios (dinâmicas, discussões, relacionamento do 
grupo) como algo a ser analisado. Os dados foram produzidos a partir do meu modo de conduzir os 
ensaios e os questionamentos sobre o processo. 
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No semestre seguinte, 2018-1, coloco o projeto de montagem em prática. Os 

ensaios iniciam o período em que de fato ocorre a prática artística e que “o 

investigador fica comprometido como instrumento, objeto e sujeito da investigação, 

na medida em que progride sua imersão no campo” (DANTAS, 2007, p. 15). Este foi 

o período em que aconteceu a produção de dados, nos ensaios semanais do 

espetáculo entre Lo(r)cas tramas. O processo de montagem do espetáculo se 

desenvolveu ao longo de 15 semanas, num total de 18 ensaios de aproximadamente 

2h30min à 3h de duração.  

Os sujeitos dessa pesquisa, como já citado anteriormente, são as bailarinas 

atuantes no espetáculo: Carolina Pinto, Jéssica Carvalho, Ludmila Coutinho, Naiane 

Ribeiro, Natiele Meirelles e Sabrina Manzke. Durante a escrita do trabalho faço 

referêrencia a elas como “as bailarinas” ou diretamente por seus nomes. Além das 

bailarinas também passo a me considerar um sujeito desta pesquisa, pois minha 

condução enquanto diretora do espetáculo influência na criação e aparecimento das 

personagens. 

Os instrumentos destinados a esta pesquisa e que caracterizam a observação 

participante utilizados durante o processo foram: diário de campo, registros 

fotográficos e filmagem dos ensaios e espetáculo, registros em áudio de momentos 

de discussão nos ensaios, questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa e grupo de 

discussão ao final do processo. A partir dos dados produzidos através dos 

instrumentos da pesquisa durante a criação do espetáculo entre Lo(r)cas tramas 

pude iniciar as análises e discussões acerca de como se constitui a construção das 

personagens pelas bailarinas no espetáculo.  

Como citado anteriormente, o espetáculo se desenvolveu tendo como linha 

condutora as ações da peça Bodas de Sangue, de Federico Garcia Lorca, com foco 

nas personagens femininas presentes na trama. A partir do uso de improvisações 

orientadas, criação de partituras corporais, Viewpoints e também do texto dramático, 

as cenas foram desenvolvidas. A condução do processo e as propostas de criação 

levadas aos ensaios foram orientadas por mim, na condição de diretora do 

espetáculo. Desta forma a pesquisa se desenvolveu frente a meu processo de 

criação indo em direção à ideia de que “a pesquisa em dança não deve afastar o 

pesquisador da experiência da dança” (HANSTEIN, 1999 apud DANTAS, 2007, p. 

18).  
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Os ensaios foram registrados em vídeos e fotografias e os momentos em que 

se discutia o texto de Bodas de Sangue, a criação de cenas e o aparecimento das 

personagens na trama e na dança, foram gravados em áudio e transcritos. Para 

além destes registos, o processo conta com um diário de campo no qual registrei, 

através da escrita, as atividades desenvolvidas em cada ensaio e posterior reflexão 

(minhas impressões pessoais) acerca dos acontecimentos de cada encontro.  

O diário de campo se constitui no instrumento no qual pude fazer o registro 

das informações referentes à montagem do espetáculo. Segundo Silva e Lampert 

(2015), “o diário [...] pode ser um lugar de pesquisa, ideias e estudos (teóricos e 

práticos) [...] pode-se desenhar, pintar, colar, escrever/descrever, poetizar/registrar 

vivências, idealizar projetos” (p. 1096). Sendo assim, nele constam informações 

referentes às dinâmicas de ensaios, cenas do texto teatral que foram trabalhadas, 

características das personagens, entre outros escritos sobre o acompanhamento do 

processo de criação do espetáculo. 

Ainda, no inicio do processo foi aplicado um questionário composto por seis 

questões abertas “que permitem ao informante responder livremente, usando 

linguagem própria, e emitir opiniões” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 204). Tais 

questões buscavam respostas sobre a relação de cada bailarina com texto 

dramático e a criação em dança. O questionário, aplicado nos dias que 

compreendiam a última semana de abril e a primeira semana de maio de 2018, foi 

composto pelas seguintes perguntas:  

1) Você já teve algum contato anterior com um texto dramático? 2) Como foi o 

contato/leitura com o texto Bodas de Sangue de Federico Garcia Lorca, que será 

usado na criação do espetáculo? 3) Em algum momento, enquanto bailarina, você já 

usou um texto como estímulo para a criação coreográfica? 4) Em caso de já ter 

usado, explique se foi um texto autoral, literário ou dramático. 5) O que você imagina 

sobre o processo de usar um texto dramático para criar em dança? 6) Neste 

momento, percebe ou prevê alguma dificuldade em relação ao uso do texto neste 

processo de criação? 

A partir de suas respostas pude obter as primeiras informações sobre o que 

cada bailarina imaginava e como se projetava diante do processo. Abaixo exponho a 

primeira análise realizada a partir do questionário. 
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Figura 2 – Primeira análise dos questionários. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

Como consequência da primeira análise dos questionários, percebi emergir o 

ponto principal da pesquisa: a investigação sobre o processo de criação das 

personagens pelas bailarinas. A partir de suas respostas descobri que mais do que 

uma investigação acerca de como o texto dramático afeta na criação em dança, 

seria uma pesquisa sobre como as personagens do texto, suas ações e 

acontecimentos, forneciam importantes significados para a criação.  

Diante disso, a decisão tomada foi direcionar a atenção da pesquisa para a 

identificação dos momentos em que a criação de personagem aparece no processo. 

Iniciei o mapeamento do tema “criação de personagem” a partir de quatro 

perspectivas: O que as bailarinas falam sobre? O que os autores pesquisados 

dizem? O que é feito nos ensaios? Como eu conduzo as propostas de criação de 

personagem?  
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Nesse sentido, a pesquisa se desenvolveu levando em consideração os 

ensaios, as percepções das bailarinas e o que autores ligados à dança e ao teatro 

relatam sobre a criação de personagens. Ao mesmo tempo, se tornou importante 

considerar a minha condução do e no processo. 

É possível identificar na resposta das bailarinas ao questionário, as primeiras 

ideias sobre a criação de personagens nesse processo. Pode-se destacar a fala da 

Sabrina: “[...] estaremos dançando estas mulheres baseadas no texto [...] não vamos 

criar uma interpretação delas” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 56). Também o que 

respondeu Ludmila: “[...] ser também uma personagem e talvez não a Ludmila ali 

[...]” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 55). Percebi que havia uma preocupação 

inicial em torno do assunto e ao deter-me na identificação dos momentos em que se 

falava em criação de personagens nos ensaios, pude notar que cada vez mais as 

bailarinas traziam elementos para essa discussão.  

Paralelo à produção de dados, procurei autores que pudessem trazer 

elementos sobre a criação de personagens a fim de que eu pudesse fortalecer 

minhas discussões. Inicialmente trabalhei baseada nas ideias de Cardona (2009) 

que ao falar sobre a dramaturgia do bailarino, destaca que o artista organiza 

estímulos, trabalha com intenções e expressividade. A autora diz que a linguagem 

do bailarino é diferente da linguagem utilizada pelo ator, mas que o seu 

compromisso com o personagem é o mesmo, pois os dois (ator e bailarino) tem algo 

a comunicar na cena.  

Neste caso, a expressividade defendida pela autora se aproxima do conceito 

de Laban, definida como:  

 
A categoria Expressividade (como nos movemos) refere-se às qualidades 
dinâmicas do movimento presentes tanto na dança, quanto na música, 
pintura, escultura, objetos do cotidiano, etc., e corresponde ao conceito de 
Energia ou Dinâmica em outras linhas do Sistema Laban (FERNANDES, 
2006, p. 120). 
 

Trabalhei também a partir das ideias de FREITAS (2011) que defende a 

perspectiva de que o texto teatral se torna ação expressiva na dança e que esta 

ação reverbera no corpo dos personagens que são interpretados pelos bailarinos. 

Desta forma o texto acaba ganhando um valor simbólico dentro da dramaturgia do 

corpo que dança. Segundo a autora, quando levado para a dança, o texto deixa em 

segundo plano a ação da fala e se torna identificável pela imagem, através da 
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construção e desconstrução do corpo que passa a lhe dar outros significados e 

expressões. 

Ao pensar em como articular as ideias que surgiam das bailarinas e dos 

autores pesquisados, para entender como se constituem as personagens deste 

espetáculo, os ensaios foram sistematizados de modo que se pudesse identificar o 

que acontece no texto teatral e pode ser levado para a cena. A partir da minha 

leitura do texto, determinadas cenas da peça Bodas de Sangue foram selecionadas 

e relidas em conjunto com as bailarinas nos ensaios. Na sequência dessa releitura, 

realizávamos uma discussão sobre a cena e a identificação de acontecimentos 

diante da pergunta: “o que se passa com a personagem?”.  

Então, o seguinte questionamento era lançado às bailarinas: como é levado 

para a cena o que está acontecendo com estas personagens? A resposta delas 

acontecia por meio de improvisações, criação de partituras e seleção de 

movimentos.  

 

 
Figura 3 – Esquema geral dos ensaios. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

Mediante a prática, a pesquisa se constituiu em investigar o que acontece 

com as personagens e como esses acontecimentos se transformam em dança. 

Então, a metodologia da pesquisa se formou a partir do processo de criação, pois o 

que era produzido nos ensaios me dava o caminho para conduzir a investigação.  

Outro meio utilizado na intenção de produzir dados sobre o processo foi o 

grupo de discussão. O grupo foi formado por perguntas que tratavam da criação de 
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personagens para a dança e do processo de montagem vivenciado pelas bailarinas, 

para que eu chegasse num entendimento de como surgem as personagens na cena 

de dança.  

Os grupos de discussão, entendidos como um “instrumento de exploração 

das opiniões coletivas e não apenas individuais (MANGOLD, 1960; BOHNSACK, 

1999 apud WELLER, 2006, p. 245), revelam-se como uma ferramenta na qual a 

opinião do grupo não se caracteriza como a união de várias opiniões individuais, 

mas sim algo que se constrói a partir da coletividade. Este instrumento se torna 

importante e pertinente para a pesquisa, visto que as bailarinas estão diretamente 

envolvidas no processo de criação que é coletivo, e as personagens, resultado 

desse processo, também surgem mediante a construção coletiva. 

Realizado em um encontro aparte, após a finalização dos ensaios e estreia do 

espetáculo, diferentemente do questionário que foi respondido pelas seis bailarinas, 

o grupo de discussão foi realizado com as cinco bailarinas participantes do 

espetáculo: Ludmila Coutinho, Natiele Meirelles, Sabrina Manzke, Naiane Ribeiro e 

Carolina Pinto5.  

O grupo de discussão foi constituído das seguintes perguntas: 

1) Qual a sua ideia de personagem para/na dança? 2) Como a personagem/texto se 

aproxima da dança/movimento? 3) Como cada uma enxerga a construção de 

personagens dentro do processo de criação do espetáculo? Como se dá essa 

construção de forma individual? Como se dá essa construção de forma coletiva? 4) 

Além do texto dramático, quais outros estímulos utilizados nos ensaios contribuíram 

no processo de construção/identificação/apropriação das personagens? 5) Dentro do 

processo de montagem do espetáculo, quais foram as dificuldades encontradas para 

alcançar a construção/identificação/apropriação das personagens? 6) Em cena, 

durante o espetáculo, como se dá a relação entre as personagens? De que forma 

cada personagem aparece? Como acontece a troca de uma personagem para a 

outra? 7) O que mudou  na sua visão pessoal sobre os processos de criação em 

dança, após esta experiência? 

O grupo de discussão, em conjunto com o questionário e as gravações de 

diversos momentos de conversa acerca do aparecimento das personagens e do 

desenvolvimento do processo de criação, deram origem ao documento que nomeei 

                                                           
5
 Neste momento a Jéssica já havia se afastado do processo. 
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Dossiê Bailarinas (ANEXO B). Este documento compreende a fala de todas as 

bailarinas em diversas ocasiões do processo – conversas após dinâmicas de 

improvisação, discussões sobre as personagens e sobre os acontecimentos das 

cenas lidas, impressões das bailarinas sobre o processo – com a finalidade de 

registrar as percepções do grupo.  

O Dossiê é o documento que serve de base para as análises desenvolvidas 

nos próximos capítulos desta pesquisa. Após a realização das transcrições e 

posterior leitura do Dossiê, organizei a fala das bailarinas em oito categorias a fim de 

poder selecionar os momentos em que cada uma se expressa sobre a criação de 

personagens dentro do processo de montagem do espetáculo. As categorias são: 

Texto como estímulo para a criação das personagens; Processo de Aprendizagem; 

Intérprete-criador; Montagem de sentimentos; Reação; Aparecimento das 

personagens do texto no processo; Personagens na cena; Energia do grupo. 

 

 
Figura 4 – Divisão do Dossiê Bailarinas em oito categorias para análise. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

O Dossiê, e sua divisão em categorias, possibilitou que eu pudesse ter uma 

dimensão maior do que as bailarinas dizem sobre o processo, e assim poder 

analisá-lo. Através dessa categorização do Dossiê pude visualizar pontos de 
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conexão entre aquilo que foi dito pelas bailarinas e realizar a análise dentro das 

temáticas de cada categoria. O que também me possibilitou articular a análise aos 

referenciais teóricos da pesquisa. 

Estive imersa no processo, tanto como diretora, conduzindo as ações que 

possibilitaram a criação do espetáculo, como no papel de pesquisadora, propondo 

instrumentos de pesquisa dentro dessa metodologia que se confunde com o 

processo. Encontrei o foco da pesquisa, a partir de uma metodologia de pesquisa 

em arte, em que a questão emerge do processo de criação e que ao mesmo tempo, 

contribui com o processo de criação.  

O que proponho, nos próximos capítulos, é investigar a partir das oito 

categorias de análise, como dentro deste processo chegamos numa ideia de 

personagem. Como as personagens se desenvolvem na cena de dança? Como se 

estruturam os movimentos que produzem, os símbolos e signos que as 

caracterizam? O que as aproxima e o que as afasta daquilo que as origina: o texto 

clássico de teatro? 

 

 

1.3 TRAMAS DRAMATÚRGICAS  

 

 

Ao propor a ideia de investigação sobre o processo de criação das 

personagens do espetáculo entre Lo(r)cas tramas, coloco em discussão questões 

sobre dramaturgia, personagem, dança e teatro, tendo em vista que busco no texto 

dramático clássico as bases para a criação de uma obra de dança. Encontro-me 

com as personagens em seu universo, dentro de uma dramaturgia clássica6 linear, 

em uma história que possui um início, meio e fim e as transporto para outras 

situações surgidas a partir de uma reconstrução dramatúrgica que não possui a 

mesma linearidade do texto teatral. 

 

                                                           
6
 [...] a dramaturgia clássica tornou-se uma expressão que designa um tipo formal de construção 

dramática e de representação do mundo, assim como um sistema autônomo e lógico de regras e leis 
dramatúrgicas (PAVIS, 2008, p.115).  
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Figura 5 – Esquema de transposição do teatro para a dança. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

Pensar uma dramaturgia da dança e para a dança implica inúmeras questões, 

e no caso deste processo me questiono principalmente sobre que tipo de 

dramaturgia nos propusemos a fazer? Na tentativa de encontrar o caminho 

dramatúrgico percorrido na criação do espetáculo me deparo com diversos autores e 

conceitos e a partir deles busco chegar nesta compreensão.  

Trago para esta discussão as ideias de Caldas e Gadelha (2016), Lobo e 

Navas (2008) e Nunes (2006), acerca da dramaturgia da dança, em conjunto com 

Cardona (2009) que desenvolve sua pesquisa em torno da dramaturgia do bailarino. 

Também busco respostas nos conceitos de Barba (1995) que se aplicam tanto ao 

teatro, quanto à dança.  

Para além destes autores, investigo as ideias de Lehmann (2007) sobre teatro 

pós-dramático e Féral (2009) sobre o teatro performativo, a fim de encontrar 

respostas que indiquem a constituição desse processo. Paralelo a eles, trago ainda 

as ideias de Rocha (2016) acerca da dança contemporânea. 

Ao citar Pavis, Sandra Nunes ressalta que “a dramaturgia clássica busca os 

elementos constitutivos da construção dramática do texto tais como exposição, nó, 

conflito, conclusão e epílogo, examinando exclusivamente o trabalho do autor e a 

estrutura narrativa” (PAVIS, 2001, p. 113 apud NUNES, 2006, p. 45). Assim, a 

dramaturgia clássica pressupõe que as obras teatrais se constituam a partir de um 

sistema ordenado dentro de uma hierarquia que prevê um início, meio e fim. Porém 

à dança, principalmente a dança contemporânea, não se aplica totalmente essa 

determinação. 

A dramaturgia hoje, se vê diante de um caráter processual, o qual considera 

primordialmente a sua prática e não mais um conjunto de regras ordenadas a serem 

seguidas (NUNES, 2006). A dramaturgia encontra-se na base da criação artística, é 

algo contínuo que caminha junto aos processos de criação. A dramaturgia da dança 

se conecta com a criação coreográfica, tecendo “significados carregados na ação do 

corpo que dança” (LOBO; NAVAS, 2008, p.137).  

Lenora Lobo e Cascia Navas salientam que: 
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Em sua origem grega, dramaturgia significa compor um drama que, por sua 
vez, significa agir ou construir uma ação. Por isso a dramaturgia está ligada 
à composição do drama ou de uma ação dramática. Como na dança 
“mover-se é agir”, sua dramaturgia há de ser pensada e construída 
prioritariamente pelo corpo em movimento (LOBO; NAVAS, 2008, p.137). 
 

A dramaturgia da dança contemporânea se difere da dança clássica e da 

dança moderna, porque traz para a sua narrativa a “fragmentação, incompletude, 

simultaneidade, descontinuidade” (LOBO; NAVAS, 2008, p.138), fatores que 

influenciam e modificam a sua estrutura coreográfica. “É a partir do expressado no e 

pelo corpo que organizamos as informações, imagens e conteúdos. Através das 

frases vai-se conectando e tecendo uma lógica interna para a criação” (LOBO; 

NAVAS, 2008, p.138). 

Lobo e Navas (2008) apontam ainda o que nomeiam dramaturgia de 

processo, onde os conteúdos, temas e estímulos se revelam ao longo da trajetória 

de criação. O trabalho se compõe a partir de ferramentas diversas, tais como 

imagens, objetos, textos, em conjunto com aquilo que é gerado pelos bailarinos. E 

cabe ao diretor/coreógrafo conduzir esta criação dando forma a estrutura da 

coreografia/espetáculo. 

De encontro a isso, temos a ideia de que:  

 
Os acontecimentos de dança se ligam uns aos outros em uma malha, uma 
tessitura, que os sustentando é ao mesmo tempo por eles sustentada 
(produzida), afinal são os próprios acontecimentos que conformam a malha 
do tecido entre si. Não há anterioridade ou sequencialidade, mas 
compossibilidade (CALDAS; GADELHA, 2016, p.283). 
 

Então se pode dizer que a dramaturgia da dança se desenvolve de forma 

não-linear, ao contrário da linguagem clássica, faz uso de diferentes ferramentas 

que estimulam a criação do bailarino durante o processo e também é composta por 

uma trama de acontecimentos7. 

Para Eugênio Barba (1995), dramaturgia significa o “trabalho das ações”, 

sendo que ele entende por ação “não são somente aquilo que é dito e feito” (p. 68), 

mas também: 

 
os episódios da história ou as diferentes facetas de uma situação, os 
espaços de tempo entre dois clímax do espetáculo, entre duas mudanças 
no espaço. [...] Todas as relações, todas as interações entre as 

                                                           
7
 O movimento de dança, entendido aqui como acontecimento, vale então no contexto no qual se 

insere e pelo plano de composição ao qual pertence e o qual conforma. É precisamente esta 
correspondência que fabrica o tipo de sentido que importa aqui (CALDAS; GADELHA, 2016, p. 283). 



36 
 

personagens ou entre as personagens e as luzes, os sons e o espaço, são 
ações (BARBA, 1995, p. 68). 
 

Assim, a dramaturgia descrita por Barba como o trabalho das ações, procura 

estabelecer relações entre os acontecimentos da trama, trabalhando mediante a 

concatenação e simultaneidade. Ele propõe que o espetáculo desperte a atenção do 

espectador por meio do entrelaçamento das ações, tensões e ritmos. 

Para além disso, Cardona (2009) ao discutir sobre a dramaturgia do bailarino, 

compara e faz relações desse com o ator. A autora defende que não só coreógrafos 

e dramaturgos fazem dramaturgia, mas os bailarinos e atores também. Cada um 

diante de suas funções e linguagens trabalham em prol da construção de “um 

sentido unitário e plural mediante as ações cênicas” (p. 27, tradução minha)8. Para 

ela:  

 
Do ponto de vista da dramaturgia do bailarino/ator, interpretar implica iniciar 
este tipo de vicissitude mental para dar sentido e precisão ao evento 
dinâmico. Requer uma preparação prévia para acessar a linguagem 
expressiva do coreógrafo, o porquê e o para que das ações que devem se 
materializar no corpo do bailarino/ator. Implica uma apropriação muito 
pessoal do significado dessa linguagem. Envolve humanizar aquilo que o 
intérprete só recebe como uma forma (partitura de movimentos) ou como 
uma análise de personagens e situações. O bailarino incorpora, revitaliza, 
torna verossímil a forma aprendida. Estrutura um significado. Isso é fazer 
dramaturgia (CARDONA, 2009, p. 50, tradução minha)

9
. 

 

Neste sentido, o que interessa tanto para a dança quanto para o teatro é o 

porquê e para que do movimento, é entender o que é despertado durante a criação. 

Bailarinos e atores acabam por criar um “mundo subjetivo do personagem” 

(CARDONA, 2009, p. 52, tradução minha)10 reagindo diante de estímulos que 

desencadeiam um trabalho de investigação e exploração durante o processo. 

Ao analisar o processo de criação de entre Lo(r)cas tramas, penso que me 

aproximo da dramaturgia de processo, pois o espetáculo se desenvolveu no 

decorrer da sua formação. No momento que proponho um tema para as bailarinas e 

conduzo a criação do espetáculo a partir do que elas elaboram em razão de 
                                                           
8
 No original, em espanhol: “[...] un sentido unitario y plural mediante acciones escénicas” 

(CARDONA, 2009, p. 27). 
9
 No original, em espanhol: “Desde el punto de vista de la dramaturgia del bailarín/actor, interpretar 

implica poner en marcha este tipo de peripecia mental para darle sentido y precisión a la peripecia 
dinámica. Requiere de una preparación previa para acceder al lenguaje expresivo del coreógrafo, del 
por qué y para qué de las acciones que se han de materializar en el cuerpo del bailarín/actor. Implica 
una apropiación muy personal del sentido de ese lenguaje. Implica humanizar aquello que el 
intérprete sólo recibe como forma (partitura de movimientos) o como análisis de personajes y 
situaciones. El bailarín encarna, revitaliza, hace verosímil la forma aprendida. Estructura un 
significado. Esto es hacer dramaturgia” (CARDONA, 2009, p. 50). 
10

 No original, em espanhol: “[...] mundo subjetivo del personaje [...]” (CARDONA, 2009, p. 52). 
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diferentes ferramentas e estímulos, vejo o processo dramatúrgico se formar aos 

poucos, transformando-se a cada ensaio. 

No entanto, percebo que a dramaturgia desse espetáculo, vai se constituindo 

por diversos atravessamentos, baseados nos pensamentos dos autores acima 

citados e não somente sob uma visão unilateral. Ao propor às bailarinas, que o 

espetáculo seja criado a partir do que acontece com as personagens femininas da 

peça Bodas de Sangue, me vejo propondo uma estrutura dramatúrgica que foge aos 

preceitos clássicos do teatro e da dança. Assim, busco nas duas linguagens meios 

para desenvolver esse processo. 

À procura por respostas sobre a formação deste processo constituído por 

diversos atravessamentos, deparo-me com os conceitos de Lehmann (2007) sobre o 

teatro pós-dramático. O autor defende a ideia de um teatro que se forma para além 

do drama. Anterior ao teatro pós-dramático:  

 
o teatro dramático era construção de ilusão. Ele pretendia erguer um 
cosmos fictício e fazer que o “palco que significa o mundo” aparecesse 
como um palco que representa o mundo [...] Totalidade, ilusão e 
representação do mundo estão na base do modelo “drama”, ao passo que o 
teatro dramático, por meio de sua forma, afirma a totalidade como modelo 
do real (LEHMANN, 2007, p. 26). 

 
Então, o teatro pós-dramático se afasta dessa visão de ilusão e 

representação do mundo, propondo uma dissociação entre teatro e drama e sendo 

“concebido muito mais como desdobramento e florescimento de um potencial de 

desagregação, de desmontagem, de desconstrução no próprio drama” (LEHMANN, 

2007, p. 69). Ele se vê diante de uma estrutura não-hierárquica, a qual texto e cena, 

não agem em relação de harmonia, mas sim em constante conflito.  

Ao comparar o teatro pós-dramático com a dança, Lehmann diz: 

 
é na dança que as novas imagens corporais podem ser consideradas de 
modo mais claro. A dança é radicalmente caracterizada por aquilo que se 
aplica ao teatro pós-dramático em geral: ela não formula sentido, mas 
articula energia; não representa uma ilustração, mas uma ação. Tudo nela é 
gesto. [...] A realidade própria das tensões corporais, livre de sentido, toma 
o lugar da tensão dramática. [...] Na dança pós-moderna, retoma-se a 
mecânica e intensifica-se a fragmentação do vocabulário da dança. O que 
se enfatiza no corpo não é tanto a qualidade tradicional da semiose, a 
unidade de um Eu dançante, mas sobretudo o potencial das diversas 
variações gestuais possíveis do mecanismo corporal articulado (LEHMANN, 
2007, p. 239-240). 
 

Ao relacionar esse pensamento com o processo do espetáculo, percebo que 

o texto clássico dá lugar aos conflitos e acontecimentos que são percebidos pelas 
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imagens corporais presentes nas coreografias das bailarinas. E que nossa 

composição coreográfica é pautada na descontinuidade das ações das personagens 

de Bodas de Sangue.  

Outra possibilidade para se pensar a dramaturgia é o que Féral (2009) 

denomina como teatro performativo; um teatro que se vê enquanto performance o 

qual ocorre:  

 
a transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da 
ação cênica em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, 
espetáculo centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo à 
uma receptividade do espectador de natureza essencialmente espetacular 
ou aos modos das percepções próprias da tecnologia [...] (FÉRAL, 2009, p. 
198). 
 

Esse tipo de teatro leva em consideração o processo acima do resultado final, 

e desenvolve suas ações por meio da “fragmentação, paradoxo, sobreposição de 

significados [...], por colagens-montagens [...], intertextualidade [...], citações, ready-

mades” (p. 204), é um teatro o qual prevalece a desconstrução. Percebo que 

algumas dessas características fazem parte de nosso trabalho e que a linguagem 

que construímos também nos aproxima do que Féral define como teatro 

performativo. 

O espetáculo se assume como uma obra de dança contemporânea, e se vê 

atravessado por muitas características das concepções discutidas até aqui. A dança 

contemporânea abordada aqui não se define como uma modalidade de dança 

(ROCHA, 2016), mas sim uma dança que propõe questionamentos com o corpo. 

Thereza Rocha (2016), ao citar Helena Katz, diz que “a dança contemporânea é 

uma pergunta que o corpo faz” (p. 114). Desta forma, se há uma pergunta, também 

há um desejo de pesquisa. 

Enxergo então, que as bailarinas encontram-se no processo pesquisando a 

partir de seus corpos, a fim de fazer vir à tona a sua concepção de personagem. 

Personagens que surgem por meio da dança / na dança / para a dança. As mesmas 

personagens que em um primeiro momento habitavam somente o universo do texto 

dramático e que convencionalmente ganhariam significado através da palavra 

transformada em representação.  

O texto dramático tem por finalidade ser representado, visto que o 

personagem surge na cena por meio da representação das ações contidas neste 

mesmo texto que é “escrito para ser lido e/ou montado e, portanto, (visto e) 
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escutado” (LISBÔA, 1998, p. 22). Pode-se dizer ainda que o texto “se propõe a 

construir imagens cênicas, situações teatrais” (LISBÔA, 1998, p. 36) que 

posteriormente são levadas à cena diante do aparecimento das personagens.  

Uma característica fundamental do texto clássico é o fato de que todas as 

palavras ditas ali são ditas pelas personagens. Ou seja, as personagens são 

definidas por suas palavras (o texto), subtexto e ações.  

Para falar de personagem, busco em Patrice Pavis a seguinte definição:  

 
No teatro, a personagem está em condições de assumir os traços e a voz 
do ator, de modo que, inicialmente, isso não parece problemático. No 
entanto, apesar da “evidência” desta identidade entre um homem vivo e 
uma personagem, esta última, no início, era apenas uma máscara – uma 
persona – que correspondia ao papel dramático, no teatro grego. (PAVIS, 
2008, p.285) 

 
A personagem encontrada no texto dramático clássico é reconhecida por sua 

fala e pelas ações que realiza, e cria forma diante do trabalho de representação do 

ator. No processo de criação do espetáculo, o que pretendi, foi partir desta 

personagem que no teatro clássico é vista como “uma ilusão de pessoa humana” 

(PAVIS, 2008, p.285)11  e pensar: como ela pode ser constituída em um corpo que 

dança e que, em geral, não faz uso da fala para se apresentar diante da trama? 

Além disso, procuro compreender: que elementos contidos no texto, sobre a 

personagem, podem ser apreendidos e posteriormente levados à cena de dança?  

Ao traçar relações entre o corpo que dança, o texto dramático e as 

personagens, investigo possibilidades de levar à cena corpos que definem suas 

ações, num primeiro momento, pela palavra escrita. Desta forma, busco estabelecer 

um meio onde texto e personagens sejam (re)significados e que ganhem novos 

sentidos através da dança. Não há no espetáculo, a intenção de um texto falado ou 

narrado, as personagens, seus acontecimentos e conflitos, desenvolvem-se diante 

do público, através da dança. 

 

Os elementos que trouxe até o momento, dão origem aos primeiros passos 

desta investigação acerca da criação de personagens na montagem do espetáculo 

                                                           
11

 Segundo Pavis (2008), a personagem se origina da ideia de persona, ou seja, a mascara, o papel 
assumido pelo ator desde as suas origens no teatro grego. Neste período ator e personagem se 
veem separados, o ator apenas executa um papel. No desenvolver do teatro ocidental, é que as 
relações entre ator e personagem vão se modificando e “a personagem vai se identificar cada vez 
mais com o ator que a encarna e transmudar-se em entidade psicológica e moral semelhante aos 
outros homens” (p. 285), constituindo-se assim, em uma figura que intenciona aproximar-se do real. 
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entre Lo(r)cas tramas. O que discuti aqui se configurou no princípio da pesquisa, 

quando se cruzaram a contextualização da história de Bodas de Sangue e de seu 

autor com os movimentos iniciais na identificação de conceitos como dramaturgia, 

personagem e texto.  

No próximo capítulo, desenvolvo alguns aspectos do processo da montagem 

a fim de tentar compreender o aparecimento das personagens na cena/espetáculo. 

Utilizo-me da fala das bailarinas e de momentos vivenciados no período de ensaios 

em conjunto com as ideias de diversos autores que trago para esta discussão, 

analisando-os para traçar algumas definições desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 
2 DO TEXTO À PERSONAGEM: UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 

Alguma coisa se passa entre a fala –  
Palavra e dança 
 Palavra dança 

 Palavra-hífen-dança – é deste entre que se trata 
 A matéria da palavra é a carne 
 A medida da palavra é o gesto 

 – e o silêncio. É o murmúrio do corpo. 
(Thereza Rocha) 

 

A dança possibilita colocar ideias em movimento. Ela dá a oportunidade de 

materializar através do gesto aquilo que num primeiro momento se encontra 

somente na imaginação. A dança possibilita que as ideias tomem forma, corpo, 

ritmo, que ocupem o espaço e por fim: dancem!  

Ao buscar ideias no texto lorquiano Bodas de Sangue, me encontro diante de 

suas personagens e percebo as inúmeras possibilidades para que a dança se 

desenvolva a partir das “mulheres de Lorca”. É no texto que inicio este processo, é 

na identificação e reconhecimento de suas personagens, é na vontade de 

transformar as palavras e personagens de Lorca em dança. 

 Personagens que num primeiro momento são formadas apenas por palavras, 

mas que ao serem transpostas para a dança, constituem-se a partir do movimento. 

Neste processo de criação as personagens se constituem em formas, corpos, ritmos 

e movimentos. 

Então, para compreender como o processo de montagem do espetáculo entre 

Lo(r)cas tramas se desenvolveu, neste capítulo pretendo discutir como partimos do 

texto teatral e encontramos as suas personagens emergindo na cena de dança. 

Tratarei aqui do primeiro contato das bailarinas com o texto Bodas de Sangue, até 

chegar à identificação das personagens e pensá-las para a dança.  

Em um primeiro momento, ao analisar o processo da montagem do 

espetáculo me vejo diante da ideia trazida pelas bailarinas de que esse, além de ser 

um processo criativo, pode ser considerado também como um processo de 

aprendizagem. Destaco o instante em que esse termo aparece na fala da Ludmila e 

que me leva a refletir sobre esse tipo de processo: 
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[...] o teu processo, a tua forma de trabalhar [...] não foi apenas um processo 
criativo, foi um processo de aprendizagem também pra nós. Desde o 
momento de quem não tinha trabalhado com texto, eu, por exemplo, [...] dos 
exercícios, das dinâmicas e o conjunto da improvisação e partir da nossa 
improvisação não de uma coreografia já pré-datada que trazia de casa [...] 
(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 84, grifo meu). 

 
Porém, antes de buscar entendimento do que seria, e de como se deu, esse 

processo de aprendizagem é necessário falar sobre ato e processo criativo. Para 

tanto, busco significados na obra de Fayga Ostrower (2012) que irá tratar de 

processos de criação. 

Para a autora, o ato criativo se constitui a partir da “capacidade de 

compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” 

(OSTROWER, 2012, p. 9). Desse modo, os processos de criação, articulados ao 

nosso ser sensível, tornam-se conscientes à medida que acontecem e ganham 

forma.  

Ostrower, ao investigar o processo criativo, destaca que “a criação se articula 

principalmente através da sensibilidade” (2012, p 12) e que “o criar, é sempre um 

ordenar e comunicar” (2012, p. 24). Desta forma, o ato criativo une o sensível ao 

fazer na medida em que comunica algo.  

 
[...] criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, 
em vez de substituir a realidade, é a realidade; é uma realidade nova que 
adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos, em nós e perante 
nós mesmos, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos 
(OSTROWER, 2012, p. 28). 
 

O processo criativo do espetáculo foi se transformando, se (re)configurando 

no seu próprio fazer, de forma dinâmica e reveladora conforme os ensaios 

aconteciam. Baseada em Ostrower (2012), percebo que os processos de criação 

são de certa forma intuitivos e mostram-se conscientes a medida que ganham 

forma, no seu próprio exercício.  

Ao falar sobre o processo criativo dos ensaios as bailarinas destacam o meu 

modo de condução, analisam desde os primeiros contatos com o texto dramático, a 

descoberta das personagens, os estímulos e propostas de improvisação, 

procedimentos que posteriormente originaram as cenas do espetáculo. Esta 

sistemática, que parte de minha proposta enquanto diretora é o que sugerem 

proporcionar uma aprendizagem.   

Questiono-me então: como chego neste lugar em que o processo de criação é 

visto como uma aprendizagem? E penso ainda: o que se aprende e como se 
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aprende neste processo? Penso que tal aprendizagem emerge do fazer, da prática. 

Ela está presente nas discussões, nos assuntos tratados e nas reflexões que 

aparecem ao longo do período de ensaios. Pensamentos acerca do processo de 

criação e para além dele.   

A fim de compreender como se desenvolve tal processo de aprendizagem 

proposto pelas bailarinas, busco nas palavras de Gilberto Icle (2011) o conceito de 

noção, uma definição sobre processos de ensino-aprendizagem do teatro, e que 

neste caso também se aplica a dança. A noção é entendida como algo que percorre 

o trabalho criativo e que “não se localiza nem na prática, tampouco na teoria teatral” 

(p.75), pois é encontrada “num entre-lugar da prática e da teoria” (p.75).  

Assim, a noção se materializa em algo que emerge do fazer criativo, não em 

forma de conteúdos, mas na criação de um vocabulário, uma linguagem própria que 

se estabelece na forma de trabalhar de determinados grupos. A partir deste 

pensamento, questiono-me, então, buscando entender este processo também como 

um lugar de aprendizagem. 

O que se aprende quando se faz dança? Quais as noções que emergem 

desse processo? E se esse foi um processo de aprendizagem, o que se aprendeu? 

São reflexões que surgem mediante a análise deste processo de criação e que tento 

buscar respostas a partir daquilo que as bailarinas expõem nas suas falas e ações. 

De início, posso citar dois pontos que conduzem esta pesquisa e que 

considero como noções surgidas neste processo: noção de personagem e noção de 

dramaturgia. Entendendo que o que se aprendeu no processo não foi somente isso, 

mas que gira em torno disso criando outras possibilidades de aprendizagem.  

 
As noções nunca cabem em si mesmas, elas necessitam sempre o trabalho 
de noções correlatas, derivadas ou opostas. Elas têm vocação a se 
multiplicar: cria-se uma noção a partir de outra. (ICLE, 2011, p.77). 

 
Neste processo foi preciso aprender a usar o texto como referência, tratando-

o como um propulsor de ideias para a criação das personagens que aparecem no 

espetáculo. Além disso, foi necessário criar dinâmicas que levavam à improvisação a 

fim de utilizar o texto e suas ideias de forma prática, na criação de movimentos que 

aos poucos deram forma às personagens. 

A ideia de personagem foi se formando ao longo do processo, se 

concretizando a medida em que os ensaios progrediam. Em dois momentos de fala 

da Ludmila é possível perceber como as dinâmicas realizadas contribuíram para 
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esse aparecimento. A bailarina comenta diante do que foi realizado nos ensaios, que 

“teve um resultado final depois. Porque juntando, fazendo essas conexões né, de 

todos os processos que tu praticou, aplicou na gente, formou-se não a personagem, 

mas várias personagens” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 71). E ela diz mais ao 

falar sobre as dinâmicas: 

 
[...] acho que as dinâmicas que tu foi criando [...], que tu foi pensando assim 
[...] por mais que tu levasse a imagem [...] tu elaborava um outro material, 
vamos botar assim, material em cima daquilo ali. Então se criava outro 
estimulo a partir daquele mas já era um outro exercício, um outro estímulo 
(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 77). 

 

Ao longo dos quatro meses de preparação até o espetáculo, conduzi os 

ensaios fundada na ideia de fazer as personagens da peça “dançarem” na cena. 

Para tanto, diversas dinâmicas foram postas em prática, desde a preparação 

corporal baseada em uma abordagem somática, o uso da técnica do Viewpoints que 

trabalhava foco, concentração, estado de jogo e a criação coreográfica a partir da 

improvisação.  

Ao escolher trabalhar com bailarinas de corpos diversos e formações 

diversas, busquei levar aos ensaios dinâmicas que favorecessem as suas 

qualidades individuais. Ao entender que para o tipo de linguagem que buscávamos 

desenvolver no espetáculo, era mais interessante a diversidade dos corpos do que a 

sua homogeneidade. Conduzi os ensaios propondo às bailarinas que não se 

distanciassem daquilo de que seus corpos eram constituídos. 

Para que isso fosse possível, os ensaios eram compostos por exercícios que 

buscavam a preparação corporal com base em uma abordagem ligada as técnicas 

de educação somática. Por considerar esta uma importante ferramenta quando se 

trabalha com a linguagem da dança contemporânea, é que busquei proporcionar às 

bailarinas exercícios que visavam a exploração corporal dentro dos seus limites e 

possibilidades.  

Jussara Miller (2011) salienta que a partir das técnicas desenvolvidas na 

educação somática, pode-se obter uma “relação ativa e consciente com o seu 

próprio corpo” (p. 150) percebendo-o e conduzindo certa consciência física, psíquica 

e emocional. Ao pensar na bagagem corporal diversa trazida pelas bailarinas, vejo 

que esta foi uma forma importante de promover o pensamento sobre a consciência 

corporal, a exploração do espaço e a percepção do outro. 

A respeito da fuga de movimentos mecanizados, a mesma autora diz que: 
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o olhar dado à dança contemporânea volta-se, muitas vezes, para os 
recursos oferecidos pela educação somática, ou seja, para a busca da 
consciência do movimento como tentativa de construir uma organicidade 
por intermédio do corpo presente e disponível para a expressão da dança, 
ou melhor, do corpo que compreende o movimento e elabora a sua atenção 
em relação ao todo (MILLER, 2011, p. 152-153). 

 

Uma preocupação relatada pelas bailarinas era justamente encontrar meios 

para fugir de movimentos recorrentes que utilizam quando trabalham com 

improvisação. Um exemplo desta preocupação encontro na fala da Naiane, quando 

ela diz:  

 
[...] toda a vez que vem essa questão [...] do improviso, eu não consigo sair 
disso e eu vejo dentro de uma mesmice, [...] a mesma movimentação, 
entende? Então, é, ao mesmo tempo que eu não vejo que eu saí disso no 
espetáculo, mas, porque o meu corpo é isso, eu sou isso entende, mas é, 
mas eu consegui pensar através de um outro viés assim, consegui pensar 
esse mesmo movimento a partir de um outro olhar (DOSSIÊ BAILARINAS, 
2018, p. 72). 

 

A união da abordagem somática (na preparação corporal) com as propostas 

de improvisação (nos momentos de criação) possibilitou a consciência do 

movimento nas bailarinas. Elas não fugiram das suas bases de movimentação, mas 

puderam pensar esses mesmos movimentos de forma diferente, buscando uma 

organicidade para o corpo que se formava a partir das ideias do texto.  

O que vai ao encontro das ideias de Cardona (2009) quando fala que o 

bailarino busca um sentido para as suas ações, um porque e para que do 

movimento (p. 50). Assim, entendo que as bailarinas puderam partir de uma 

movimentação a qual já estavam acostumadas e passaram a explorá-la de outra 

forma, dando um novo sentido de acordo com o que propunha o texto. 

Ao mesmo tempo em que se buscava essa consciência do movimento, o 

trabalho pedia que se encontrassem meios para desenvolver o foco, a concentração 

e o estado de jogo, pois a ideia era que durante o espetáculo as bailarinas 

permanecessem em cena o tempo todo. Busquei no Viewpoints meios para que isso 

pudesse se desenvolver. 

 
Os Veiwpoints são uma filosofia traduzida em uma técnica para: 1. treinar 
performers; 2. construir coletivos; e 3. criar movimento para o palco. 
Os Viewpoints são uma série de nomes dados a certos princípios de 
movimento através do tempo e do espaço; esses nomes constituem uma 
linguagem para falar sobre o que acontece no palco. 
Os Viewpoints são pontos de atentividade que o performer ou criador faz 
uso enquanto trabalha (BOGART; LANDAU, 2017, p. 25-26). 
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Assim, o uso dessa técnica possibilitou principalmente que se desenvolvesse 

a consciência de grupo entre as bailarinas. Pude pensar na criação de cenas e no 

estabelecimento de relações entre bailarinas-bailarinas, bailarinas-personagens e 

bailarinas-público. Resultado que posteriormente se viu em cena, nos momentos em 

que cada bailarina realizava diferentes movimentações, mas ainda assim fazia isto 

em conjunto, percebendo-se e relacionando-se com as outras. 

O texto aos poucos foi sendo inserido por mim neste ambiente de ensaios. 

Em um primeiro momento sob a forma de palavras e frases curtas e depois na leitura 

de trechos da peça no intuito de reconhecer as personagens e levá-las para a cena. 

Entre as primeiras dinâmicas, encontram-se propostas que aliavam o uso de 

palavras do texto e o Viewpoints. 

No primeiro ensaio conduzi as bailarinas em um dos exercícios básicos do Viewpoints: 

caminhar na grade. Ao realizar o exercício, cada bailarina deveria se deslocar pela sala imaginando 

estar andando sobre uma grade, utilizando somente linhas retas (em sentido horizontal e vertical) no 

seu trajeto. De início, as bailarinas foram conduzidas a perceber o espaço a sua volta, perceber umas 

as outras e ter um foco/objetivo nesta caminhada. À medida que se estabeleceu um ritmo no grupo, 

comecei a dar-lhes outros estímulos: variação de tempo/ritmo da caminhada (lento, rápido, mediano), 

variação do espaço de caminhada (aumentando ou reduzindo o espaço da “grade”) e incluí 

momentos de pausa. Na segunda etapa deste exercício incluí o texto, distribuí pelo espaço seis 

palavras: Mulher – Destino – Desejo – Sangue – Resignação – Sociedade. Conduzi as bailarinas para 

que mantivessem a caminhada, sem perder as relações já estabelecidas, e que ao cruzarem por 

cada uma das palavras que estavam dispostas no chão, criassem um movimento que desse 

significado ao que estava escrito. Assim, a dinâmica se desenvolveu de forma que cada bailarina, a 

partir da união entre Viewpoints e texto, criou os primeiros seis movimentos, que unidos deram 

origem a primeira partitura coreográfica no processo
12

.  

 

                                                           
12

 Este é o primeiro trecho descritivo que relata dinâmicas realizadas nos ensaios, conforme explicado 
na página 18. 
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Figura 6 – Momento de criação da partitura a partir das palavras: Mulher - Destino - Desejo - Sangue - 
Resignação - Sociedade. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

Além disso, as propostas de improvisação preparadas por mim tinham como 

objetivo estimular a criação das bailarinas dentro de um processo que envolveu a 

construção coletiva e colaborativa. O processo era conduzido por mim, mas ele só 

se tornava “conduzível” a partir daquilo que as bailarinas apresentavam nos ensaios. 

As personagens começam a surgir neste ambiente em que dinâmicas de criação 

eram propostas e conduzidas por mim e materializadas no fazer das bailarinas. 

O trabalho de criação seguiu a seguinte ordem: escolha prévia da cena a ser 

trabalhada no ensaio, leitura da cena, discussão acerca das personagens que 

aparecem na cena, identificação dos acontecimentos vividos pelas personagens e 

criação de movimentos a partir da proposta “como se dança este acontecimento?” E 

a partir dos ensaios desenvolvidos sob essa sequência foram se formando as  

noções de personagem e de dramaturgia nesse processo, 

Sobre esta forma de condução dos ensaios, a Ludmila relata que: 

 
Partir de um estímulo se torna mais fácil [...] porque tu vai fazendo conexões 
né, conforme tu se programou e foi nos trazendo aos poucos também, eu 
acho que isso também foi interessante, tu trazer aos poucos cada detalhe 
que tu queria.. [...] durante o processo [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 
71).  
 

Para definir o processo de criação como uma aprendizagem, além da ideia de 

noção que emerge do fazer criativo e que me faz apontar determinados pontos 

aprendidos, diante dessa fala da Ludmila me deparo com a ideia que remete ao 



48 
 

trabalho de diretor-pedagogo. Pois, muito do que as bailarinas salientam do 

processo, é apontado como uma aprendizagem que se dá a partir do meu modo de 

condução. 

Para definir a figura do diretor pedagogo, me baseio no trabalho de alguns 

encenadores como Brecht, Meyerhold, Stanislavski, Grotowski, que trabalhavam, 

cada um ao seu modo, a partir de uma proposta artístico-pedagógica e criavam 

práticas “formalizando linguagens, técnicas e procedimentos artísticos, sempre 

dialogando com o contexto histórico e social em que estavam inseridos” 

(HADERCHPEK, 2009, p. 72). Buscavam meios para que seus atores pudessem 

compreender as suas propostas estéticas, seus princípios de atuação e 

experimentos acerca da encenação. 

O diretor-pedagogo trabalha em função do coletivo, a partir da “troca, 

discussão e o diálogo com o outro” (HADERCHPEK, 2009, p. 88).  

 
[...] o trabalho do diretor-pedagogo começa anteriormente à proposta do 
texto ou da encenação, começa antes na percepção e no estudo sobre as 
particularidades do grupo com o qual vai trabalhar. [...] O diretor-pedagogo 
pode e deve executar a sua proposta estética, mas deverá atentar para que 
ela se adeque às necessidades do grupo com o qual irá trabalhar 
(HADERCHPEK, 2009, p. 87).  
 

A ideia de um diretor pedagogo também se relaciona com a pedagogia do 

ator ou do bailarino. O ator/bailarino que precisa aprender a atuar/dançar do modo 

necessário para a poética que está se criando. Neste sentido, pensar o processo 

como aprendizagem, indica que as bailarinas, a medida que os ensaios se 

desenvolveram, foram compreendendo o universo que habitam as personagens e os 

meios pelos quais iríamos transpô-las para a dança. 

Parte da aprendizagem que tivemos durante o processo de criação do 

espetáculo entre Lo(r)cas tramas encontra-se em entender o contexto da peça 

teatral e o universo das personagens, descobrir uma poética para o espetáculo e 

também fazer parte de um processo de criação onde o trabalho da direção e das 

bailarinas esta interligado tornando suas ações dependentes entre si. 
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2.1 UMA APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA  

 

 

Paralelamente aos ensaios que aconteciam todas as semanas reunindo as 

bailarinas, outra questão que surgiu deste processo de aprendizagem foi como 

conduzir o ensaio à distância. A Sabrina não estava presente na maioria dos 

ensaios, não estava presente fisicamente, mas acompanhava os ensaios de forma 

virtual.   

Toda semana, através de vídeo-chamada, a Sabrina assistia aos ensaios e o 

grupo de forma conjunta foi descobrindo/aprendendo como funcionaria este sistema. 

Somente assistir sem qualquer participação ou tentar fazer as dinâmicas em frente à 

câmera simultaneamente às outras bailarinas, não era a solução: 

 
[...] a gente até falou [...] que eu ensaie junto com vocês, mas não tem a 
mínima condição assim. Porque o que eu vou tá fazendo aqui, eu vou tá 
fazendo só pra mim, o mesmo que eu tivesse fazendo filmando pra tu ver, 
porque tu não vai tá prestando atenção [...] As vezes tu tá lá do outro lado e 
não faz sentido tu ter que ficar de olho aí e na tela do computador (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 9).  
 

A maneira encontrada para conduzir os ensaios à distância foi preparar 

dinâmicas que incluíam e-mails com instruções, filmagens de tarefas, vídeo-

chamadas em horários alternativos e a participação virtual nos ensaios semanais 

discutindo e analisando os avanços do processo.   

Além da participação virtual, a Sabrina esteve conosco em três ocasiões. 

Nestes momentos, quando todas as bailarinas se encontravam, eu procurava dar 

ênfase a dinâmicas as quais a distância não nos possibilitava, como o Viewpoints e 

improvisações em conjunto explorando relações entre as bailarinas.  

Sozinha ou através do computador, a Sabrina não teria como estabelecer 

relações de olhar, toque ou movimento com as outras bailarinas, coisas que já 

estavam se estabelecendo nos ensaios com o restante do elenco. Focar em 

dinâmicas que desenvolvessem essas relações era o principal quando a Sabrina se 

reunia conosco, pois nesses momentos conseguíamos dar uma unidade ao grupo, e 

recuperar o que de alguma forma a distância nos impossibilitava de realizar. 

Sobre um dos primeiros momentos de ensaios à distância a Sabrina relata 

que: 
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[...] acho que foi legal assim porque tu me mandou o e-mail e eu li o e-mail e 
tentei ser.. ler muito rápido as palavras [...] e depois eu não voltei mais 
nelas, tá? [...] eu tentei fazer o que tu disse, [...] não gravei as palavras [...] a 
primeira coisa que eu fiz foi ir até as palavras e escrever num papel e deixar 
aqui e depois eu reli todo o e-mail passei pulando por cima das palavras de 
novo e entreguei pro Vitinho né, ele que colocou no chão pra mim. [...] eu 
acho que foi fácil. Porque quando eu tô fazendo alguma coisa que tem que 
criar assim, eu gosto de ficar meio isolada, as gurias devem ser assim 
também. Olhar claro depois o que elas tão fazendo é muito legal, mas fazer 
a atividade em si aqui, a única coisa que eu achei que ficou um pouco chato 
de fazer, tanto pelo espaço quanto por não ter essa... a dificuldade de tá 
com elas e de tentar não se chocar, é o Viewpoints [...] (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 8) 
 

Diante deste relato da Sabrina, ao realizar à distância o mesmo exercício 

(descrito aqui na página 44) que as outras bailarinas já haviam feito em conjunto, 

fomos criando mecanismos a fim de que ela pudesse estar integrada ao grupo de 

alguma forma e também pudesse fazer parte da criação coreográfica. As discussões 

acerca de texto e personagens eram realizadas com o grupo todo, as tarefas ora 

enviadas por e-mail, ora executadas por vídeo-chamada em horários alternativos 

aos ensaios, eram do conhecimento de todas. 

Esse processo foi também uma aprendizagem para mim enquanto diretora, 

pois precisei buscar meios que se adequassem àquilo que a Sabrina necessitava e 

que de certa forma, minimizassem a distância. Além disso, precisei encontrar pontos 

em comum entre o que era trabalhado pelas outras bailarinas em conjunto e que 

poderia ser desenvolvido individualmente pela Sabrina para que os diferentes 

ensaios (presencial e à distância) dialogassem entre si. 

 

 
Figura 7 – Primeiro ensaio à distância da Sabrina. Fonte: Sabrina Manzke, 2018. 
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2.2 TEXTO COMO ESTÍMULO PARA A CRIAÇÃO DAS PERSONAGENS 

 

 

O texto dramático de Bodas de Sangue foi o fio condutor da criação no 

processo. A partir dele é que foram selecionadas as situações e personagens que 

deram forma ao espetáculo entre Lo(r)cas tramas. Embora não tenha sido utilizado 

seguindo a ordem tal qual se apresenta como peça teatral, o texto foi apresentado 

às bailarinas no formato original da peça e no fazer do processo foi desconstruído e 

modificado. 

 O processo inicia diante do fato de que quatro bailarinas (Jéssica, Natiele, 

Naiane e Carolina) não tinham nenhum contato anterior com esta história; ao mesmo 

tempo que as bailarinas Sabrina e Ludmila, já conheciam o contexto de Bodas de 

Sangue, por haverem trabalhado anteriormente na coreografia 

Experimento1:Bodas13, de onde surgiram as primeiras ideias do espetáculo. 

Contudo, mesmo tendo conhecimento do universo da peça, elas também não 

haviam lido-a na íntegra. 

A primeira leitura foi realizada em momentos anteriores aos ensaios iniciais, 

na intenção de que ao começar o processo, todas as bailarinas já tivessem formado 

as suas primeiras impressões sobre a trama. Entre as primeiras ideias das bailarinas 

em relação à obra, encontro na fala da Natiele que o texto dramático “se torna um 

elemento x que amplia na criação da dança” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 65). 

Vejo nesse relato da bailarina que o texto pode ser enxergado como mais um 

elemento aliado a criação em dança e que pode vir a fornecer mais subsídios para 

que elas possam criar. 

Ao encontro dessa afirmação, as outras bailarinas relatam que o texto pode 

influenciar na criação de movimentos inéditos, tendo em vista que elas estão 

condicionadas, segundo a Naiane, a “partir sempre da mesma forma/mesmo meio 

de criação” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 63). Assim, diante do primeiro contato 

das bailarinas com o texto, percebo que elas o enxergam como algo positivo que 

viria colaborar com a criação. 

                                                           
13

 A coreografia Experimento1:Bodas foi desenvolvida na disciplina de Composição Coreográfica II no semestre 
2017/1. Na criação desta coreografia atuei como coreógrafa em conjunto com as bailarinas Ludmila Coutinho e 
Sabrina Manzke. A coreografia tinha como tema as personagens Mãe e Noiva da peça Bodas de Sangue e deu 
origem as primeiras ideias do espetáculo entre Lo(r)cas tramas. 
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Vejo o texto dramático no processo como um impulsionador na criação das 

personagens e do espetáculo como um todo. O texto está ali para apresentar as 

personagens e situações que durante os ensaios se (re)significaram em cada uma 

das cenas do espetáculo. Ele revela quem são essas personagens, como elas 

agem, o que acontece na história de cada uma, e, a partir disso, serve como 

estímulo às bailarinas contribuindo para que se construa no seu imaginário criativo a 

sua própria visão/versão das personagens.  

As autoras Lenora Lobo e Cáscia Navas (2008) ao propor o Triângulo da 

Composição como uma forma de pensar e estimular a criação em dança, falam em 

três fundamentos: o Imaginário Criativo, o Corpo Cênico e o Movimento Estruturado. 

Onde descrevem que: 

 
O imaginário criativo, que se refere aos conteúdos e ideias percebidas, 
vivenciadas, sentidas, inscritas, e imaginadas no corpo.  
O corpo cênico, que se refere ao corpo preparado para a cena, corpo no 
qual se manifesta com intenção o imaginário criativo.  
O movimento estruturado, que se refere à elaboração do movimento, que 
se estrutura em ações, espaços, dinâmicas e relacionamentos para 
organizar a expressão do imaginário criativo por meio do corpo cênico. 
(LOBO; NAVAS, 2008, p. 22, grifo do autor). 

 
O uso do texto neste processo de criação colabora na formação deste 

imaginário criativo, pois fornece às bailarinas materiais, informações e ideias que 

são experimentadas no corpo. E que, durante os ensaios, são conduzidos pelas três 

pontas do Triângulo até que se constitua a sequência de movimentos que revela 

cada personagem envolta em seus acontecimentos. 

Contudo o texto não age sozinho nesta função de impulsionador, o conjunto 

texto + discussão + dinâmicas (improvisação, Viewpoints, imagens e palavras) é que 

resulta na aproximação das bailarinas com o universo das personagens. Esse 

conjunto também possibilita que elas iniciem as experimentações coreográficas. 

Em um primeiro momento pensei que o texto fosse o principal agente 

mobilizador do processo, e que os outros elementos o acompanhassem colaborando 

de forma não tão significativa para a criação. Porém, ao tratar sobre isto com as 

bailarinas, a Naiane trouxe à tona que o texto sozinho não era algo motivador: 

 
[...] a dinâmica nos ensaios quando a gente fazia de ler, por exemplo, [...] 
cada um é um personagem, isso era legal, entende. Mas não me motivava, 
tipo, “ah legal ler”, mas não, não que eu “ah, vou sair agora fazendo 
movimento por conta disso”, não [...] mas as atividades [...] (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 85). 
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De encontro a isto, a Sabrina ainda reforça a ideia de que elas gostaram do 

universo Lorquiano que o texto propunha. O texto “serviu muito mais de pano de 

fundo, por isso que a gente fazia eu acho que essas dinâmicas porque a gente ia 

montar a cena com aquele pano de fundo. Mas as movimentações eram através 

desses estímulos diferentes [...]” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 85).  

Os diferentes estímulos levados aos ensaios faziam parte das dinâmicas 

propostas para a criação. Em um dos primeiros ensaios trabalhei com as bailarinas a 

partir de imagens de pintores espanhóis que retratavam mulheres em diferentes 

situações14. Utilizei também fotografias de lugares e do povo da Espanha15, para que 

pudesse de alguma forma aproximar as bailarinas do ambiente em que ocorre a 

peça. Além disso, a trilha sonora também foi um estímulo importante, pois montei 

uma playlist16 com músicas de artistas e estilos variados que provocavam sensações 

diversas nas bailarinas. A medida que os ensaios e as cenas iam se desenvolvendo, 

e também considerando as dinâmicas de criação de cada ensaio, essa trilha sonora 

ia se “espanholando”, saindo de músicas de estilo mais contemporâneo para 

canções espanholas, com base musical no ritmo flamenco. Assim, o conjunto 

desses elementos também contribuiu de maneira efetiva impulsionando a criação. 

Conforme o processo avançava a relação das bailarinas com o texto foi se 

modificando. (1) Iniciou em um primeiro contato em que apareceu a dificuldade de 

leitura, em função do texto dramático não se apresentar de forma narrativa como um 

romance ou um conto, por exemplo, conforme relato das bailarinas. (2) O texto 

passou a apresentar ideias, sentimentos, estabelecer relações entre personagens, 

propor situações, que serviram como estímulo para o imaginário das bailarinas e 

propuseram-lhes ideias para a criação. (3) Contudo percebemos que o texto não age 

por si só, ele é o conjunto formado por texto + imagens + improvisação individual e 

coletiva + trilha sonora + elementos cênicos, que servem de estímulo para a criação 

do espetáculo e consequentemente das personagens. 

                                                           
14

 Pinturas de Salvador Dalí: Moça de pé na janela (1925) e Rosa Meditativa (1958). Pinturas de 
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avingnon (1907), Mulher no espelho (1932), Le reve (1932), A 
mulher que chora (1937) e Portrait of Françoise (1946). 
15

 Álbum Territórios Lorquianos – Paisajes Lorquianos e álbuns España de Ayer y Hoy e Carlos Saura 
fotógrafo (CENTRO VIRTUAL CERVANTES, s.d; PATRONATO GARCIA LORCA, s.d). 
16

 Composições dos seguintes artistias: Larry Salzman, Dead can Dance, Rene Aubry, Enrique 
Morente, Mercedes Sosa, Ricardo Passos, Duo Diez, Carlinhos Brown, Alef, El Búho, Natalia 
Lafourcade, Ojos de Brujo, entre outros. 
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A dificuldade de leitura se apresentou no momento em que as bailarinas se 

depararam com um texto dramático, algo diferente de outros textos narrativos os 

quais elas possuem um maior contato. O texto dramático clássico apresenta um tipo 

de estrutura diverso de outros textos, composto por diálogos e indicações que 

situam a personagem em um contexto determinado e mostram suas ações. 

Conhecemos cada personagem por aquilo que ela diz e mostra dentro da narrativa 

da peça a qual pertence.  

No momento em que apresentei o texto dramático às bailarinas, me preocupei 

mais com que elas conhecessem as suas personagens e compreendessem a 

história, do que em fazer tais diferenciações entre tipos literários de textos. 

Compreender como se apresenta um texto dramático não era o meu principal 

objetivo, contudo percebi que esse estranhamento com o texto vindo das bailarinas 

pode ter gerado esta dificuldade apresentada por elas.  

Em um momento de reflexão sobre o processo, a Sabrina destaca a diferença 

existente entre textos, dizendo que por se tratar de uma peça não havia a descrição 

de uma atmosfera, como em um livro que une as falas dos personagens a 

momentos mais descritivos, contando uma história. Ela diz que ler a peça é diferente 

de assistir um filme ou ler um livro, e que a dificuldade encontrada na leitura se dá 

pela fragmentação: “É fragmento porque as falas das pessoas não entram naquele 

imaginário né?! Com detalhes e blá blá blá” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 86).  

Percebo, então, que a dificuldade na leitura do texto vem daí, pois o que as 

bailarinas tem em mãos são personagens falando diretamente com as outras 

personagens, sem um ambiente descrito ou informações mais precisas que revelam 

aos poucos a história. Para amenizar esta dificuldade encontrada, propus ao longo 

do processo, leituras em conjunto, discussões sobre o entendimento das cenas, 

dinâmicas e estímulos que pudessem aproximar cada vez mais as bailarinas do 

universo de Bodas de Sangue: subsídios para criarem a(s) sua(s) personagem(s). 

 Eugênio Barba (1995), ao diferenciar o teatro entre “tradicional” e “novo”, diz 

que: 

 
A distinção entre teatro baseado num texto escrito, ou, em qualquer caso, 
num texto composto a priori e usado como a matriz da encenação, e teatro 
cujo único texto significativo é o texto de representação, simboliza muito 
bem a diferença entre teatro “tradicional” e “novo” (BARBA, 1995, p. 69). 
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Neste sentido, ao buscar no teatro um texto escrito que convencionalmente 

seria interpretado de forma “tradicional” e direcioná-lo para a dança me encaminho 

para este “novo” universo apontado por Barba. Universo que me remete também a 

uma aproximação com o teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007) e o teatro 

performativo (FÉRAL, 2008), que se distanciam do fazer tradicional.   

No fazer tradicional do teatro a: 

 
interpretação literal de um texto escrito, haverá uma tendência a favorecer 
esta dimensão da representação, que se assemelha à dimensão linear da 
linguagem. Haverá uma tendência a considerar como elementos 
secundários todas as tramas que nascem da conjunção de várias ações ao 
mesmo tempo, ou simplesmente trata-los como ações que não são tecidas 
juntas, como ações de fundo, de contorno (BARBA, 1995, p. 69).  
 

Percebo que minha estratégia para escapar da representação, foi sair da 

linearidade do texto e buscar nos acontecimentos de suas personagens um novo 

sentido para a trama. Elementos para além do que estava posto, entrelaçados às 

ações das personagens que assim proporcionavam a criação de movimentos, 

estabelecendo novas relações dentro do universo da peça e revelando aquilo que 

molda e que dá forma a cada personagem. 

 Um exemplo disso é o modo como disponho as cenas do texto dentro do 

espetáculo. Escapo da linearidade a partir do momento em que seleciono somente 

algumas cenas da peça e reorganizo-as em função do que está acontecendo 

naquele momento com as personagens femininas. Trago para o primeiro plano as 

mulheres da peça e seus conflitos, trabalhando isso com as bailarinas por meio de 

improvisações guiadas. As falas das personagens são substituídas pelo que 

acontece com cada uma na trama e nos trechos da peça que dão origem a cada 

cena do espetáculo. 

O texto como estímulo para a criação, em conjunto com os outros elementos 

levados aos ensaios, propõe que se pense a criação em dança a partir de um tema, 

neste caso as mulheres da peça Bodas de Sangue. Ao unir o texto à dança, essa: 

 
retira a essência da narrativa textual e a transforma na essência da 
dramaturgia de sua própria lógica. Apropria-se também dos acontecimentos 
do texto, para transmitir em gestos e movimentos uma realidade, a partir da 
sintaxe da dança como linguagem escrita do corpo (FREITAS, 2011, p. 
153). 
 

Segundo Freitas (2011), que analisa as transformações que o texto teatral 

causa ao entrar no universo da dança, texto e coreografia trabalham de acordo com 
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as suas poéticas, criando um diálogo entre as duas linguagens. “Tanto o texto 

quanto a coreografia dispõem de elementos próprios, com seus códigos e símbolos 

que permitem uma comunicação” (p. 150), e é na junção desses elementos, nos 

atravessamentos entre texto e dança que o processo se desenvolve. 

No caso do processo de montagem de entre Lo(r)cas tramas, esta união das 

linguagens se estabeleceu a partir da minha condução no sentido de dar vazão às 

personagens, fazer com que elas emergissem do texto que as origina. Isso não 

aconteceu de forma linear, a dramaturgia clássica foi quebrada e cedeu lugar a uma 

nova dramaturgia própria da dança, que aprendemos pelo caminho. 

 
O processo criativo, que usa o texto teatral e a sua transposição para a 
dramaturgia da dança, exige do coreógrafo mecanismos próprios para a 
adaptação cênica. Trata-se de um procedimento criativo que não possui 
uma fórmula nem uma única regra, de converter um determinado signo em 
outro. Em outras palavras, de converter o texto escrito em texto corporal. 
Dessa maneira, este processo está intimamente ligado à sensibilidade, à 
capacidade, à personalidade e a intuição, que reina nas ações 
experimentais do criador em processo (FREITAS, 2011, p. 155). 

 
A palavra se torna estímulo, os personagens se tornam movimento, ação, 

expressão dos acontecimentos da trama e as bailarinas apropriadas destes 

elementos criam a sua própria (re)leitura da história, que antes era contada seguindo 

a ordem clássica (inicio – meio – fim), que agora não segue mais essa ordem.  

Por estar organizado de forma não-linear, aquilo que é mostrado no 

espetáculo não é mais a história de Bodas de Sangue, mas sim os diversos 

acontecimentos ocorridos na história de cada personagem feminina da peça na 

visão criativa das bailarinas. A trama passa a ser construída de duas maneiras: pelo 

desenvolvimento das ações/acontecimentos na relação entre personagens e pelo 

aparecimento de outras ações/acontecimentos específicos de cada uma das 

personagens.  

Assim, a trama vai se formando a partir da concatenação e simultaneidade 

(BARBA, 1995) dos acontecimentos vividos pelas personagens e levados à cena 

através da dança de cada bailarina. 

 
Concatenação e simultaneidade são as duas dimensões da trama. Elas não 
são duas alternativas estéticas ou duas dimensões da trama. Elas são dois 
polos cuja tensão e dialética determinam a representação e sua vida: ações 
em trabalho – dramaturgia (BARBA, 1995, p. 69).  
 

A concatenação e simultaneidade se mostram no espetáculo através de 

ações que se seguem e ações simultâneas. Em cada cena do espetáculo, as 
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bailarinas sabem quais são os acontecimentos e as personagens motivadoras 

daquele momento, e cada uma ao seu modo transforma esses elementos em dança.  

Essa relação pode ser percebida na segunda parte da cena 1. Na primeira 

parte da cena, todas as bailarinas fazem o papel da Noiva. Na segunda parte, as 

bailarinas saem da condição de Noiva, deixando este papel somente para a Naiane. 

As outras quatro bailarinas passam a realizar ações diferentes entre si e também 

diferentes da Naiane, de forma simultânea. Todas as ações ali realizadas estão 

encadeadas e se somam, seguindo ainda a ideia principal desta cena, que é revelar 

a Noiva em seus momentos anteriores ao casamento, na luta interna entre o casar e 

o não casar.  

Enquanto diretora preocupei-me em selecionar cenas e momentos 

específicos de cada personagem de Bodas de Sangue que foram levados para os 

ensaios e trabalhados pelas bailarinas nas dinâmicas de improvisação. Nessa tarefa 

de modificar a estrutura narrativa do texto, propus às bailarinas a criação das 

personagens através do movimento. Sempre voltava ao questionamento: Como se 

dança este acontecimento / esta cena / os sentimentos desta personagem? A fim de 

que se pudesse materializar em movimentos as personagens, seus conflitos, suas 

impressões e as relações entre personagens e levar isto à cena.  

 
Trata-se de uma dramaturgia, não da fala verbal, mas da ação intencional 
do corpo que dança e desenha formas no espaço, cujos significados 
encontram, no interior de cada forma, o seu próprio sentido. Lemos não as 
palavras do texto na sua literalidade, mas o sentimento, a emoção e a 
interpretação que emana da energia da ação e da tensão dramática 
corporal (FREITAS, 2011, p. 154). 

 
A personagem é constituída a partir do movimento que extrapola o texto. Para 

a Sabrina, o texto “dá um norte [...] não fica o movimento pelo movimento [...] tu tem 

que seguir uma linha, um pensamento [...]” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 71). E 

para a Naiane, o texto oportuniza outras formas e meios de movimentação, assim, a 

ideia de “poder trabalhar através de textos e outros estímulos provoca outras ideias 

e movimentações inéditas” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 63). Desta forma o texto 

oportuniza um direcionamento na criação, tendo em vista que as bailarinas 

constroem as suas personagens a partir do que está escrito e ao mesmo tempo, 

amplia o olhar das bailarinas sobre a criação, conduzindo-as na exploração de 

novos movimentos. 

Conforme diz Waldete Freitas:  
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O texto como pretexto para a dança torna-se objeto de muitas 
transformações e significações. Cada palavra escrita constitui-se em uma 
rede que pode gerar várias imagens cênicas. Seu sentido na dança 
encontra-se no interior de cada gesto e movimento, expressados pelo 
diálogo corporal. (FREITAS, 2011, p. 156) 

 
Assim, diante do texto, as bailarinas enxergam a possibilidade de novas 

criações, ainda que não se afastem das suas características de movimentação, o 

texto possibilita a criação de novos sentidos e significados. Ao se apropriar do que 

acontece com cada personagem e de como elas agem diante de tais 

acontecimentos, a criação coreográfica se desenvolve na busca desse ineditismo de 

movimentos, que é citado pelas bailarinas.  

 Diálogos vão se formando entre as bailarinas e são estabelecidas novas 

relações dentro dessa história a partir das possibilidades que cada personagem 

apresenta. As bailarinas passam a ter uma nova percepção dos seus próprios 

movimentos, pois dão sentido àquilo que é da personagem. E colocam-se no lugar 

do outro, sob a perspectiva da personagem, transformando em dança o que numa 

encenação tradicional se mostraria por meio da fala.  

 

 

2.3 BAILARINAS: INTÉRPRETES-CRIADORAS... CRIADORAS-INTÉRPRETES  

 

 

O espetáculo foi desenvolvido a partir da composição coreográfica 

colaborativa, e as bailarinas foram as principais criadoras. Foi estabelecido um 

ambiente onde as individualidades de cada bailarina puderam ser potencializadas e 

cada uma contribuiu no processo de criação compondo a partir de suas percepções 

sobre o tema. 

As autoras Leticia Lupinacci e Josiane Correa (2015), ao falar sobre a criação 

coreográfica colaborativa relatam que:  

 
Na criação em dança, a colaboração se desenvolveu para quebrar 
paradigmas e construir um novo modo de percebê-la e de senti-la. O 
ambiente que se instaura nos laboratórios de criação potencializa as 
individualidades de cada integrante para a construção da composição 
coreográfica colaborativa. Neste sentido, quando as individualidades são 
valorizadas para um objetivo comum o ambiente cooperativo se instaura e, 
assim, cada integrante do grupo contribui e constrói a obra a partir de cada 
potencialidade e dificuldade que apresenta. (LUPINACCI; CORREA, 2015, 
p. 133) 
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Talvez o fato de todas as integrantes do grupo terem vidas compartilhadas 

para além desse processo de criação, tenha garantido um espaço de confiança e 

comprometimento com o trabalho que permitiu a cada uma expor-se sem 

autocensura. Não existiu uma hierarquia, muito embora eu ocupasse a posição de 

diretora, conduzindo o processo, a criação se deu de forma conjunta. A cooperação 

esteve presente o tempo todo, com o grupo trabalhando em conjunto em prol de um 

mesmo objetivo.  

Dentro desse ambiente colaborativo as bailarinas enxergam-se como 

intérpretes-criadoras. Percebo isso através da fala da Sabrina: 

 
Pensando no espetáculo que a gente fez em cima de personagens. Eu acho 
que a gente saber que teria que representar alguma coisa facilita quando a 
gente tá criando, enquanto a gente é intérprete-criador [...] não só bailarino 
né? Não só intérprete, eu acho que a gente conhecer um pouco, saber que 
tem um personagem específico ou mais de um personagem específico 
como foi nesse caso [...] facilita um pouco pra criação dos movimentos eu 
acho porque de uma certa forma tu tem que sentir aquela pessoa né? 
(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 70, grifo meu). 

 
A percepção de se enxergarem como intérpretes-criadoras, leva a reflexão de 

que elas não são somente bailarinas, mas que também não são somente 

intérpretes. Cada uma cria a partir dos estímulos que a personagem fornece. 

Diferente de outros processos os quais o diretor/coreógrafo pode propor 

coreografias prontas, já pensadas anteriormente, e o grupo somente se apropria de 

tais coreografias, neste processo, as principais criadoras são as bailarinas.  

Para Nunes (2002), esse termo deve ser usado invertido, considerando assim 

que as bailarinas são criadoras-intérpretes. Ao definir o termo, a autora diz que 

desta forma se pode referenciar “um percurso de pesquisa do profissional em seu 

próprio corpo em busca de uma espécie de resolução investigativa” (p.84). 

Os processos criativos que se desenvolvem a partir da linguagem da dança 

contemporânea, proporcionam aos bailarinos a possibilidade de investigação de 

movimentos a partir de seu próprio corpo. No caso de entre Lo(r)cas tramas, além de 

buscar desenvolver a criação de movimentos a partir daquilo que cada um dos 

corpos poderia acrescentar, existe também o tema, vindo do texto, como o principal 

estímulo para a criação.  

A dança contemporânea “assume a fragmentação, a desconstrução e a 

simultaneidade como possibilidades de existência no mundo. [...] a multiplicidade, a 
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descentralidade e a não-linearidade” (NUNES, 2002, p.84). Assim permite que se 

tenha uma quebra de hierarquia, possibilitando novas relações entre os corpos e 

entre corpo e espaço. 

 

 

Figura 8 – Momento de improvisação em um dos ensaios. Fonte: Beliza Rocha, 2018. 

 

Nesse processo, embora se busque os estímulos em algo que possui uma 

narrativa clássica – o texto –, o espetáculo não tem por objetivo ser uma “arte 

narrativa. Não tem direcionamento para a personagem tal qual o teatro, o seu 

sentido é de outra ordem” (NUNES, 2002, p.93). A quebra da narrativa e da 

hierarquia permite que os movimentos não fiquem presos contando ou ilustrando 

histórias, “os movimentos constituem em si mesmos histórias” (NUNES, 2002, p.94). 

Nesse contexto surge a ideia do criador-intérprete, que segundo Nunes:  

 
A ideia de um criador-intérprete diferencia-se do intérprete-criador [...] 
Enquanto o segundo, ainda que coloque sua abordagem pessoal à obra que 
dança, seja criada por ele ou por outrem, o processo de pesquisa 
habitualmente reproduz ou rearranja padrões de movimento já existentes. 
Já o criador-intérprete busca uma assinatura a partir de seu próprio corpo, 
num processo investigativo. Articula novas hipóteses que estabelecem 
possibilidades de relações entre movimentos até então não previstas num 
corpo que dança. Sua dança ganha um aspecto “figural”. O que é 
construído em seu próprio corpo não é facilmente transferido para outro 
corpo. Dada a sua singularidade, as relações que se estabelecem diferem 

de uma representação mais “figurativa” (NUNES, 2002, p. 95).  
 

Assim, diante do que se realizou no processo e partindo da visão das 

bailarinas que não se enxergam somente como bailarinas, mas também entendem 
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que não só interpretam, percebo que elas se aproximam da proposição de Nunes e 

passo a considerá-las como criadoras-intérpretes. Atentando-me para a ideia de que 

“o criador-intérprete, ao invés de somente re-combinar padrões de movimentos, 

busca questioná-los, recriando uma escrita coreográfica” (NUNES, 2002, p.96). E é 

dessa escrita que começam a aparecer os movimentos inéditos os quais as 

bailarinas se propõem a criar. 

As bailarinas, nesta condição de criadoras-intérpretes, entendem que o texto 

está ali para ser a inspiração que gera o movimento. O texto molda a intenção do 

movimento, e cada uma irá desenvolver a(s) personagem(s) a partir dele. Não existe 

a busca por uma interpretação fiel da peça, mas sim um fazer emergir as 

personagens do texto a partir de uma reconstrução dramatúrgica própria da dança e 

própria desse processo.  

No início do processo a Sabrina já mostrava uma preocupação em não 

interpretar as personagens: 

 
Tem que estar o tempo inteiro atento para não seguir à risca aquilo que leu, 
ou que ouviu, ou esta ouvindo para não ficar uma mera interpretação deste 
texto. Acho legal criar “a partir de”, transformando, recriando, criando sobre, 
mas sem simplesmente dançar aquilo que está posto (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 68).  

 

E em diversas outras vezes, quando questionadas sobre a criação, surgiram 

falas em torno do “não interpretar” e “ser diferente do teatro”17, pois elas chegam ao 

entendimento de que o texto age como um motivo para a criação. Mesmo 

trabalhando com personagens, não existe a obrigatoriedade de interpretá-las de 

uma forma realista ou levar para a linguagem dançada todos os aspectos que 

constituem cada personagem de forma ordenada e lógica. Ao encontro  disso, a 

Ludmila menciona que: 

[...] e aí se diferencia também um pouco do teatro, que as vezes o teatro tu 
recebe a persona. Tu vai ser essa persona e é isso. E tu poder ser várias, 
talvez a dança te possibilite isso justamente por causa do movimento 
(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 71-72).  

 

O tipo de relação que as bailarinas criam na interação com as personagens 

em um primeiro momento acontece pela identificação ou aproximação. E assim, vão 

“construindo uma caracterização primeiramente via intelecto ou emoção, para só 

                                                           
17

 A ideia de teatro ao qual as bailarinas se referem é de um teatro clássico, por isso destacam a 
preocupação em fazer algo diferente e não interpretar a personagem tal qual propõe o texto. 
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então dar uma forma física concreta à sua personagem” (NUNES, 1998, p. 17 apud 

FALKEMBACH, 2005, p. 20).  

Elas se afastam de um tipo tradicional de representação, pois os seus 

estímulos não estão exclusivamente em uma só personagem e não existe a 

obrigação de ser fiel ao texto. As bailarinas se aproximam do que Nunes nomeia por 

“presentação”, aquilo que extrapola os modelos tracionais de representação “e se 

aproxima de uma “iconização crescente” (NUNES,1998, p. 19 apud FALKEMBACH, 

2005, p. 34). 

 

Desta forma, nesse capítulo pude abordar o processo criativo como uma 

aprendizagem. Aprendizagem essa que se manifesta sob a forma de noções: a 

noção de personagem que vai sendo descoberto durante o processo e a noção de 

dramaturgia que também se constrói a partir daquilo que o processo oferece. 

Também, dessas duas noções, se criam outras tantas noções tais como: o aprender 

a lidar com o texto dramático como estímulo; o desenvolver mecanismos para 

ensaios presenciais e ensaios à distância; e também a ideia de bailarinas que são 

protagonistas na criação, se compreendendo como criadoras-intérpretes.  

No próximo capítulo continuo a análise do que destacam as bailarinas sobre o 

processo, a partir das outras categorias originadas do Dossiê. Ainda, me coloco 

buscando elementos e informações que complementam as noções já citadas e 

discuto outras noções que aparecem no processo de criação do espetáculo. 
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3 TODAS SÃO UMA E TODAS SÃO TODAS 

 

 

3.1 MONTAGEM DE SENTIMENTOS 

 

 

O corpo diz o que as palavras não podem dizer. 
(Martha Graham)  

 

O texto desperta ideias, sensações, sentimentos. E este conjunto de fatores é 

o que vai se constituindo na montagem. Nesta pesquisa além de buscar um 

entendimento sobre como as bailarinas se movem estimuladas pelas personagens, 

a busca é também sobre aquilo que as faz mover. 

O termo “montagem de sentimentos” surge na fala das bailarinas em uma 

tentativa de explicar as informações contidas no texto que servem de inspiração 

para se pensar a personagem e a cena como um todo. O texto dramático é 

apontado como um “mundo de ideias” de onde brotam e vão moldando os 

movimentos. Ele sugere ações e intenções que são levadas para a cena através da 

improvisação e transformadas em movimentos/personagens. Sobre isto, Carolina 

aponta: 

 
o que diferencia um pouco é que quando tu te inspira num personagem, na 
dança permite tu te inspirar também em vários personagens e fazer [...] 
essa montagem de sentimentos né? Diferente do que acontece de 
repente com o teatro, então essa transição assim de [...] que representa, 
que dá significação [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 70, grifo meu). 
 

O fato de se inspirarem em uma ou mais personagens para a criação 

influencia no modo como surgem os movimentos. Do texto de Bodas de Sangue 

serviram de inspiração somente as personagens femininas para a criação do 

espetáculo. E o que acontece com estas personagens é o que de alguma forma 

impulsiona a criação. Os acontecimentos vividos, sentimentos, sensações, e 

interações entre personagens foram fatores que contribuíram para a criação do que 

posteriormente foi levado à cena.  

Para Eugênio Barba, montagem é o termo que utilizamos hoje ao falar de 

composição. Ao compor o espetáculo, utilizamos trechos do texto, selecionamos 

ações, mesclamos as personagens, estabelecemos relações que antes (no texto 
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original) ficavam em segundo plano. Fazemos a composição como “uma síntese de 

materiais e fragmentos retirados de seus contextos originais” (BARBA, 1995, p. 158).  

 
O conceito de montagem não apenas implica uma composição de palavras, 
imagens ou relacionamentos. Acima de tudo, isso implica a montagem do 
ritmo, mas não para representar ou reproduzir o movimento. Por meio da 
montagem do ritmo, de fato, refere-se ao próprio princípio de movimento, 
tensões, processos dialéticos da natureza ou pensamento. Ou melhor, no 
“pensamento que penetra a matéria” (BARBA, 1995, p.158).  
 

As bailarinas identificam ao longo do texto, em cada personagem trabalhada, 

sentimentos e sensações que as motivam na criação. Características de como agem 

as personagens, de como se comportam diante de determinada situação, servem 

como um impulso para que improvisem, buscando novas movimentações.  

Diferentemente do texto teatral, no qual a personagem, e aquilo que ela 

representa, é construída por palavras, na dança as bailarinas fazem esta montagem 

composta por inúmeros sentimentos revelando a personagem através de sua 

movimentação18. Esses sentimentos não são contínuos, não revelam a personagem 

de um modo linear, as bailarinas realizam uma colagem de várias sensações 

fragmentadas para compor a personagem. 

Na busca por essa montagem de sentimentos, as bailarinas conduzem as 

ações em um contexto tal, que permite a fuga de seu significado implícito produzindo 

outros significados. Os elementos se entrecruzam dentro desta montagem, criando 

uma lógica própria no espetáculo. A montagem se encarrega de construir significado 

para estes elementos que “tomados um a um e reunidos numa construção arbitrária 

inexistente de um simples ponto de vista” (BARBA, 1995, p. 160) dão sentido ao 

espetáculo. 

 
[...] o diretor pode extrair alguns fragmentos de uma sequência de um dos 
atores e remontá-los, entrelaçando-as com fragmentos da sequência de 
outro ator, tomando cuidado para assegurar que, após os cortes e com a 
nova montagem, reste suficiente coerência física, de modo que os atores 
possam passar de um movimento para o outro de forma orgânica. (BARBA, 
1995, p.160) 
 

A criação da terceira cena é um exemplo do uso desta ideia de montagem de 

sentimentos.  

Conduzo a criação desta cena da mesma forma que as demais cenas: com a leitura de 

trechos da peça e, na sequência, a sua discussão. Nesta discussão são definidos os acontecimentos. 

                                                           
18

 Quando escrevo sobre isso não quero criar uma dicotomia entre dança e teatro, até mesmo porque o teatro 
contemporâneo se aproxima da dança nesse aspecto. 
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Esta cena tem como foco principal trazer a personagem Mãe à tona, então todos os acontecimentos 

listados têm a ver diretamente com as suas ações em momentos em que ela se relaciona com o 

Noivo, com a Vizinha e com a Noiva e sua família. 

Diante da identificação e listagem de 12 acontecimentos
19

, as bailarinas são conduzidas para 

a improvisação. Nesta improvisação, minha condução se limita a lançar-lhes provocações e 

perguntas, através das quais as respostas surgem vindas de movimentos. Num primeiro momento 

esse trabalho é individual (para criar), porém realizado em grupo com cada bailarina percebendo e 

reagindo de alguma forma às outras (coletivo). 

Este processo de improvisação é gravado e ao final minha proposta é que as bailarinas se 

vejam no vídeo e que escolham um movimento para cada acontecimento listado. Uma sequência é 

criada a partir da seleção destes 12 movimentos, esta sequência é a base para a cena acontecer.  

A partir daí fica determinado que todas as bailarinas estarão “dançando” a personagem Mãe, 

até o momento em que uma delas, Carolina, assume esta condição e as outras permanecem em 

cena rondando esta mulher, fazendo transparecer os sentimentos que atormentam a vida dela. 

 

 
Figura 9 – Carolina (no centro) na condição da personagem Mãe. Fonte: Jéssica Carvalho, 2018. 

                                                           
19

 1 – Conversa da Mãe com o Noivo sobre o punhal; 2 – Mãe e Noivo falam sobre o casamento; 3 – 
A Vizinha chega e conta à Mãe o que sabe sobre a Noiva; 4 – A Mãe descobre que Leonardo já 
namorou a Noiva; 5 – Mãe e Noivo vão à casa da Noiva; 6 – A Mãe conhece o Pai da Noiva; 7 – Mãe 
do Noivo e Pai da Noiva tratam o noivado como um acerto, um negócio; 8 – É marcada a data do 
casamento; 9 – Mãe e Noiva se conhecem; 10 – O Noivo presenteia a Noiva; 11 – A Mãe preocupa-
se com o retorno e com a distância que estão de casa, reafirma o acerto do casamento; 12 – Mãe 
encerra a visita chamando a Noiva de “filha” ao despedir-se.  
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Figura 10 – Ensaio da cena 3. Fonte: Jéssica Carvalho, 2018. 

 

Diante disso, penso que além de extrair do texto aquilo que as personagens 

sentem, materializado em seus conflitos e acontecimentos, o processo se 

encaminha de uma forma que propõe não só a inspiração / estímulo / criação 

através dos sentimentos, como a concretização dos mesmos enquanto cena e 

movimento. E assim, a partir desses movimentos / sentimentos, cada bailarina faz a 

sua montagem.  

A personagem que começa a ser delineada a partir de então não é 

representante de uma vida coerente (criação de personagem clássica) construída 

pelas bailarinas. Os elementos que vão propiciar o aparecimento de cada 

personagem são fruto de tensões, conflitos, sensações que saem do texto. Nas 

palavras de Barba, “as ações transcendem seu significado ilustrativo por causa dos 

relacionamentos criados no novo contexto no qual elas são colocadas. Colocadas 

em relacionamento com algo mais, elas se tornam dramáticas” (1995, p. 162).  

A montagem de sentimentos se constitui então nesse modo encontrado no 

processo para criar. É como uma colagem de diversos elementos, que por muitas 

vezes são descontínuos, mas que ganham sentido no fazer de cada bailarina. 
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3.2 O APARECIMENTO DAS PERSONAGENS DO TEXTO NO PROCESSO DE 

CRIAÇÃO DE DANÇA 

 

 

A personagem que aparece no texto não é a mesma que aparece na dança. 

Retiramos do texto aquilo que pode dar forma a personagem: acontecimento, ação, 

sentimento, características que podem ser percebidas através do que diz tal 

personagem e do que os outros personagens da trama dizem sobre ela. Na dança 

usamos tudo isso (acontecimento, ação, sentimento) como um estímulo para 

improvisar e a partir da improvisação selecionar partituras e sequências de 

movimentos. 

A personagem que primeiramente existia enquanto texto, se (re)ssignifica 

enquanto dança / movimento. As bailarinas discutem nos ensaios, nas leituras de 

cenas como é aquela personagem, como se dá a relação de uma com as outras, e 

criam em seu imaginário a(s) sua(s) personagem(s) que surgem a partir do que 

denominam montagem de sentimentos. 

Do texto de Lorca, foram escolhidas as personagens Mãe, Noiva, Criada, 

Mulher do Leonardo, Sogra do Leonardo e as Vizinhas e Moças20. Mesmo utilizando 

toda a peça como pano de fundo para criar o espetáculo foram selecionadas cenas 

específicas e pequenos trechos, para o trabalho de criação, estas cenas envolviam 

como eixo central todas estas personagens, mas principalmente a Mãe e a Noiva.  

Abaixo descrevo como cada cena do espetáculo foi criada a partir dos trechos 

do texto de Bodas de Sangue e de suas personagens. Este trecho foi retirado do 

Memorial Descritivo-Reflexivo escrito por mim ao final do processo de ensaios e 

posterior a estreia do espetáculo, um trabalho relativo a finalização da disciplina de 

Montagem de Espetáculo II (2018/1). 

Cada cena foi se desenvolvendo a partir de estímulos e ideias diferentes, dentro deste 

mesmo pensamento. Para primeira cena, trabalhei então com todo o trecho de Bodas de Sangue que 

envolvia o casamento, os momentos anteriores e posteriores, tendo em vista que o casamento de 

fato, não aparece na peça. E para criar a coreografia inicial, pensamos em como a noiva estava 

agindo/reagindo a tudo o que acontecia a sua volta. Esta cena recebeu o nome de “Todas são a 

noiva ou querem ser”, desenvolvendo a ideia de que todas as bailarinas eram a mesma personagem 

                                                           
20

 Embora existam várias Vizinhas e várias Moças no texto original, para simplificar a identificação e o 
trabalho de criação, considero estas personagens como uma só. 
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inicialmente e que quem as observa (o público) também quer ser a noiva ou faz parte deste 

casamento. 

Para a segunda cena, “As mulheres de Lorca”, a ideia era apresentar as diferentes 

personagens que fazem parte da peça. Para isso, usei trechos de falas de cada uma das 

personagens: Mãe, Mulher do Leonardo, Sogra do Leonardo, Criada e Vizinhas/Moças como estímulo 

na criação das sequências de movimento. Além disso, esta foi uma reformulação da coreografia que 

eu já havia apresentado em Composição Coreográfica II, e de todas as cenas do espetáculo foi uma 

das mais difíceis de pensar/criar/ensaiar. Acabei trazendo elementos novos, deixando outros pelo 

caminho e recriando trechos que já existiam para que todas as personagens aparecessem e não 

somente a Mãe e Noiva como na versão anterior. E nesta versão, a Noiva é a única personagem que 

fica de fora. 

A terceira coreografia surgiu da leitura de duas cenas que envolviam a Mãe antes do 

casamento de seu filho. Para criar as movimentações, guiei as bailarinas em uma improvisação onde 

cada uma era esta personagem reagindo a uma lista de 12 acontecimentos que se passam nas duas 

cenas lidas. Após a improvisação, selecionamos um movimento (de todos os realizados por elas) 

para cada um dos 12 acontecimentos e assim a coreografia foi se formando. Guiada pela ideia de 

que inicialmente todas são a Mãe e do meio da coreografia em diante somente uma bailarina assume 

este papel e as outras se transformam em seus medos e angústias e a encaram. O nome que demos 

a coreografia foi “Avalanche de rancor”, inspiradas nas atitudes da Mãe durante a peça. 

A coreografia em que toca a música Duerme Negrito, não foi criada diretamente a partir do 

texto de Bodas de Sangue, mas sim a partir da música. Eu queria ter esta música no espetáculo e 

imaginava que ela deveria entrar em um momento que quebrasse a tensão das cenas anteriores, 

desse um descanso para o público e fosse seguida de mais tensão. O estímulo dado às bailarinas foi 

de que este seria um momento de descontração dessas mulheres, de brincadeira entre elas, daí 

surgiu “Trabajando sí” a partir da ideia de estarem trabalhando/lavando como uma preparação prévia 

para o casamento. 

A cena “Despertem a noiva”, foi desenvolvida a partir da leitura de trechos dessa personagem 

os quais ela fala sobre o casamento, sobre sua mãe e sobre a sua relação com o Noivo. Escolhi 

retornar ao início do espetáculo, colocando em cena novamente a Noiva sentada inquieta no banco. 

Mas, diferente da primeira cena em que o que atordoava a noiva eram os convidados e toda a 

expectativa criada em torno do casamento, nesta cena o que a inquieta é a possível presença de 

Leonardo e os olhares de reprovação da Mãe do Noivo. 

“Unidas pelo mesmo destino” é última cena composta por duas coreografias. Para esta, 

fizemos a leitura dos trechos finais da peça, quando a Noiva retorna a casa da Mãe para assumir sua 

culpa pelas mortes do Noivo e de Leonardo. A primeira coreografia é composta por trechos criados 

por mim a partir de movimentos que lembram a dança flamenca, pois sentimos necessidade de incluir 

um pouco do Flamenco. E a segunda coreografia foi criada a partir de improvisação, onde determinei 

três momentos que deveriam ocorrer e que personagem cada bailarina seria. A movimentação surgiu 

a partir de uma sequência de palavras que as bailarinas destacaram em nossa discussão dos trechos 

finais da peça. 
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O aparecimento das personagens do texto dentro do processo de criação se 

deu à medida que a cada ensaio era trabalhada uma nova cena ou trecho da peça. 

Ao perceber as características de cada uma das mulheres que habitam o universo 

de Bodas, as bailarinas começaram a criar no seu imaginário o que era lido e que 

posteriormente foi levado para a cena.  

Ao discutir os acontecimentos do texto, elas traziam para o seu mundo, seu 

contexto e para o seu fazer, aquilo que estava no texto. Ao ler, tinham a 

oportunidade de se apropriar da história de cada personagem e criar as suas 

próprias impressões sobre elas. Isso dentro do processo de ensaios foi um ponto 

importante, pois esse “aparecer das personagens” é que deu margem para a 

identificação de cada mulher lorquiana.  

Algumas percepções das bailarinas sobre a identificação das personagens 

podem ser listadas abaixo: 

 

Tabela 1 – Percepções das bailarinas sobre as personagens 

Bailarina Personagem Percepção 

Carolina Mãe 

[...] pensando como a mãe do noivo... quando diz que casamento é 
isso, é ter filho, [...], eu posso te dizer que existe um personagem 
assim nos nossos dias  e eu posso já imaginar assim tipo uma colega 
minha lá [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 1). 

Ludmila Mãe 
Fora que a mãe gostava de ser noiva, ela gostou de casar e ter um 
marido, ela também não exclui a parte dela ter sido noiva [...] (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 30). 

Natiele Mãe 
Ela não é feliz e não quer que o filho dela seja também (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 36). 

Sabrina Mãe 
[...] ela é muito rancorosa [...] ela começa a pressentir que alguma 
coisa vai acontecer [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 39). 

Ludmila Noiva 
[...] ela tá de saco cheio daquilo tudo ali, tipo ela tá indecisa, mas ela 
tá de saco cheio de tá ali [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 19). 

Jéssica Noiva 
[...] eu acho que ela sabe muito bem o que ela quer, só que como a 
sociedade impõe que ela faça as coisas ela tá com cara de cu [...] 
(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 19) 

Carolina Noiva 
[...] primeiro eu percebo uma indignação dela com o Leonardo [...] Ela 
tá indignada com o casamento, ela tá indignada com ele, ela tá 
putassa [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 20) 

 

Cada bailarina criou em seu imaginário as suas personagens a partir das 

impressões que o texto dá. E ao transpor em movimentos aquilo que estava em seu 

imaginário acrescentaram também a sua corporeidade. As personagens do texto 

têm suas características específicas e quando são levadas para a cena de dança 

ganham novas características que são formadas a partir da apropriação do texto 

pelas bailarinas em união com os seus próprios registros corporais.  
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As personagens são identificadas no espetáculo a partir das ações tornadas 

movimento. Elas são vistas na diferença, é como se a condição para a existência de 

uma personagem estivesse na diferenciação entre as bailarinas. Esta diferença se 

nota através: 1) da qualidade dinâmica dos movimentos – cada personagem possui 

uma qualidade de movimento diferente, cada bailarina dança com uma qualidade de 

movimento diferente; 2) na utilização de signos ou símbolos que, na repetição, 

determinam que aquela personagem está em cena novamente; 3) na relação com os 

objetos de cena; 4) nas transições entre uma cena e outra.  

A qualidade dinâmica de movimento ou expressividade, aqui, se refere ao 

termo criado por Laban (1978), que desenvolveu seu trabalho em torno das 

habilidades expressivas e o domínio do movimento. Segundo o autor, nos 

movimentamos “a fim de satisfazer uma necessidade” (p. 19), através do movimento 

se pode compreender para onde a pessoa está se dirigindo, qual seu objetivo, se irá 

pegar ou indicar algo, entre outras significações que a movimentação pode revelar. 

Na cena, o artista irá explorar várias maneiras de realizar uma ação, variando seus 

movimentos, na variação de sua expressividade21. Laban aponta que: 

 
O movimento [...] revela evidentemente muitas coisas diferentes. É o 
resultado, ou da busca de um objeto dotado de valor, ou de uma condição 
mental. Suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que se move 
numa determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e 
uma reação, como atributos mais constantes da personalidade. O 
movimento pode ser influenciado pelo meio ambiente do ser que se move. 
[...] o meio no qual ocorre uma ação dará um colorido particular aos 
movimentos [...] (LABAN, 1978, p. 20-21). 
 

Neste sentido, quando trato aqui das diferentes qualidades de movimento 

presentes na criação das bailarinas, que são ponto importante para que se 

identifique o aparecimento das personagens ao longo do espetáculo, apoio-me no 

entendimento de que “ideias e sentimentos são expressos pelo fluir do movimento e 

se tornam visíveis nos gestos” (LABAN, 1978, p. 29). Como citado anteriormente, o 

processo de criação é visto pelas bailarinas como uma montagem de sentimentos, 

que se encontram em meio às ações e acontecimentos de cada personagem e que 

se somam na construção da(s) personagem(s) do espetáculo.  

                                                           
21

O termo Expressividade vem de Antrieb, utilizado por Laban, significando propulsão, ímpeto, 
impulso para o movimento, que pode ser leve, forte, direto, indireto, etc. Pode-se também traduzí-lo 
para Esforço, (in MIRANDA, 1979:82), visto que, em inglês, esta categoria denomina-se Effort 
(FERNANDES, 2006, p. 120). 
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A variação da qualidade de movimentos explorada pelas bailarinas parte da 

significação que dão a estes sentimentos em conjunto com o modo como 

transformam o sentimento em movimento. “A disposição dos impulsos internos que 

criam o movimento mostra, porém, diferenças de ritmo e tensão” (LABAN, 1978, p. 

33). Assim, aquilo que estabelece a variação na qualidade de movimentos é 

resultado de uma ação, esta consciente ou inconsciente, ligada aos fatores de 

movimento: Peso, Espaço, Tempo e Fluência22.  

Laban apresenta uma definição de personagem: 

 
Os personagens [...] são pessoas comuns que exibem combinações de 
movimentos de formas específicas. Os choques entre os personagens e a 
apresentação das soluções cômicas e trágicas de seus conflitos, que 
compõem o conteúdo mesmo da arte dramática, tornam-se visíveis nas 
mudanças de comportamento de movimento; e tais mudanças podem, às 
vezes, contar toda uma estória sem diálogos ou explicações verbais 
(LABAN, 1978, p. 165). 
 

Assim, as personagens começam a ser delineadas pelas bailarinas pela 

variação expressiva dos movimentos, da combinação entre os fatores do movimento 

e das ações básicas de esforço23, que propiciam as nuances na qualidade de 

movimento das bailarinas. Os momentos principais do espetáculo em que podemos 

perceber as diferentes qualidades de movimento são: 

Primeiro momento: Noiva na cena 1 – quando a bailarina Naiane percorre o 

corredor. Pode-se perceber que a qualidade do movimento da Naiane é diferente 

das demais bailarinas que permanecem nas laterais e fundo do corredor. Enquanto 

a Naiane executa movimentos mais súbitos, intermitentes e fortes como se 

estivesse sendo empurrada, enquanto as outras bailarinas possuem movimentos 

sustentados, contínuos, leves e fluidos.  

Segundo momento: Mãe na cena 3 – quando a bailarina Carolina se vê cercada 

pelas outras bailarinas. Carolina repete a mesma movimentação realizada por todas 

anteriormente enquanto estavam sentadas, porém essa movimentação é alterada 

em razão da aproximação das outras bailarinas. Os movimentos, realizados 

repetidas vezes, têm a sua velocidade e aceleração ampliadas, variam entre em 

maior e menor amplitude. 

                                                           
22

 Fatores que influenciam na diferenciação das qualidades de esforço, e são resultantes de uma 
atitude interior que pode ser consciente ou inconsciente (LABAN, 1978, p. 36). 
23

 As Ações Básicas de Esforço ou de Expressividade, conforme Ciane Fernandes (2006), combinam 
os fatores espaço, peso e tempo, e deixam de considerar o fator fluxo. São elas: Flutuar, Socar, 
Deslizar, Chicotear, Pontuar, Torcer, Espanar e Pressionar. São qualidades dinâmicas específicas e 
cada uma apresenta afinidade com certas atitudes. 
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Terceiro momento: Noiva nas cenas 4 e 5 – quando a bailarina Ludmila é conduzida 

a posição inicial sentada no banco. A movimentação de Ludmila vai se 

intensificando a partir da relação estabelecida com as outras bailarinas que estão 

executando um palmeado. Enquanto as outras estabelecem um ritmo através das 

palmas, os movimentos de Ludmila tornam-se mais fortes e acelerados até o ponto 

em que sai da posição sentada, levantando-se em um deslocamento direto. 

Além da variação na qualidade expressiva, as personagens também 

aparecem no espetáculo numa relação de diferença. Esta não é uma condição pré-

determinada, porém as personagens são identificáveis quando uma bailarina se 

difere das outras no momento em que assume na sua dança os sentimentos, 

características e intenções de determinada personagem.  

Na cena final do espetáculo temos personagens definidas para cada bailarina: 

Mãe (Sabrina), Noiva (Naiane) e Vizinhas (Carolina, Ludmila e Natiele). Para essa 

cena, cada uma criou uma partitura base, que é repetida continuamente, e a essa 

partitura foram somados os acontecimentos de cada personagem vividos nos 

momentos finais de Bodas de Sangue. Assim, a intenção dos movimentos da 

Sabrina se desenvolve a partir do sentimento de perda da Mãe, que acaba de saber 

que seu filho morreu. Os movimentos da Naiane estão condicionados À culpa que a 

Noiva carrega por ser o motivo causador das mortes do Noivo e de Leonardo. E 

Carolina, Ludmila e Natiele, realizam sua movimentação na intenção de consolar 

essa Mãe que acaba de perder o filho. 

 

 
Figura 11 – Ensaio da cena final – Sabrina/Mãe (esquerda), Ludmila/Vizinha (direita) e 
Carolina/Vizinha (meio). Fonte: Jéssica Carvalho, 2018. 
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As identidades de cada personagem se constroem na diferença, que é 

entendida como: 

 
a diferença é sempre uma relação: não se pode ser “diferente” de forma 
absoluta; é-se diferente relativamente a alguma outra coisa, considerada 
precisamente como “não-diferente”. Mas essa “outra coisa” não é nenhum 
referente absoluto, que exista fora do processo discursivo de significação: 
essa “outra coisa”, o “não-diferente”, também só faz sentido, só existe, na 
“relação de diferença” que a opõe ao “diferente” (SILVA, 1999, p. 87). 

 
 

Diante dessa afirmação, penso que cada personagem se revela no 

espetáculo a partir desta relação de diferença, se constituindo daquilo que as outras 

não são. Na cena 4, por exemplo, Ludmila, Sabrina, Natiele e Naiane fazem 

contraponto à Carolina. Enquanto essa carrega em seus movimentos o rancor e a 

desconfiança da Mãe, as outras modificam a cena trazendo a alegria e leveza das 

Vizinhas e Moças, ao cantarem e brincarem enquanto lavam o tecido. 

No momento em que determinada bailarina se distancia daquilo que as 

demais estão realizando é que se enxerga o aparecer da(s) personagem(s). A 

diferença pode ser no ritmo, na intenção ou forma de movimento. A identificação das 

personagens acontece de forma implícita, sem que se avise ao público que em 

determinado momento tal personagem está em cena.  

Sobre esta relação entre personagens e público, a Sabrina diz: 

 
o público não percebe, não sabe quem é. Sabe? [...] isso é legal da dança 
contemporânea né, que as coisas não aparecem objetivamente, né. Então o 
pessoal vai ler ali a sinopse, que também não é uma sinopse que diz o que 
vai acontecer, né?! Ela também é muito subjetiva [...] e aí tá, são as 
mulheres (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 81).  

 

No espetáculo não se tem a preocupação de definir as personagens tal qual 

aparecem no texto que as origina. As bailarinas têm essas personagens definidas 

para si, pois a identificação de cada personagem influencia diretamente no seu 

imaginário e na criação coreográfica. Porém, para fins dramatúrgicos do e no 

espetáculo, a definição das personagens de forma clássica não é o principal 

elemento levado para a cena, mas sim a ideia que cada bailarina tem dessas 

personagens.  

No palco, o foco da cena é direcionado àquela bailarina que age diferente, 

tanto em movimento quanto em atitude. A isso também se une a relação já falada 

anteriormente de simultaneidade e concatenação. Acontecimentos simultâneos 
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tomam forma diante do público, que é conduzido a direcionar o olhar para aquela 

bailarina que está agindo diferente e assim identificando-a como uma personagem 

da trama. 

Os elementos cênicos que compõem a cena também colaboram para a 

identificação e aparecimento das personagens. Eles são fundamentais na transição 

entre cenas, pois no contato com o objeto as bailarinas também modificam o seu 

estado. Os objetos (bancos e tecido) ambientam a cena, colaborando para a criação 

do imaginário, delimitando espaços, construindo significados que vão ao encontro à 

identificação das personagens. 

 

 

3.3 A IDENTIFICAÇÃO DAS PERSONAGENS NA CENA  

 

 

Ao construir a cena, as bailarinas, apropriadas da atmosfera que envolve 

cada personagem, dançam o universo lorquiano. Mas como ocorre a definição dos 

movimentos? Como se sabe que ao realizar este ou aquele movimento as bailarinas 

estão dançando esta ou aquela personagem? 

A metodologia dos ensaios, como apresentado na página 28, manteve-se a 

partir da seguinte ordem: TEXTO – selecionar cena – ler – discutir – identificar 

acontecimentos – CRIAR. O ato da criação de movimentos se deu por meio da 

improvisação guiada e seleção de sequências de movimentos. A criação acontece a 

partir da construção individual de cada bailarina e também de forma coletiva. 

Cada bailarina, ao seu modo, se identifica com as personagens. Elas buscam 

pontos de conexão entre aquilo que é vivenciado e sentido pelas personagens do 

texto e situações já vividas. É por meio da identificação que a criação acontece.  

Pode-se perceber na fala da Carolina, que o processo de construção 

individual se dá a partir da busca desta identificação: 

 
o que diferencia a parte individual, é exatamente ao que eu me identifico 
com a personagem, que é trazer o que da personagem eu vou me identificar 
[...]  vai mexer comigo ou vai ser um estímulo pra eu criar (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 74). 
 

Acompanhada pela ideia da Sabrina de que “por mais que a gente não tivesse 

vivido aquela situação [...] a gente pegava um ponto de conexão, um elo que fosse o 
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mínimo e criava” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 77). Ou seja, pode-se perceber 

que no processo de criação as bailarinas diante das personagens do texto, suas 

características e seus acontecimentos, passavam por um momento de busca de 

identificação e pontos de conexão. E só ao encontrar semelhanças entre elas e as 

personagens é que davam sentido à criação dos movimentos. 

A construção do movimento parte da improvisação que é guiada, seja em 

forma de perguntas lançadas às bailarinas, seja em forma de palavras 

apresentadas, trechos do texto ou imagens. As bailarinas, para construir a sua 

movimentação, buscam pontos de conexão entre elas e as personagens, 

identificam-se com ações e vivências das mulheres lorquianas e também são 

movidas pelos sentimentos que permeiam a cena/personagem. 

Em um dos primeiros momentos, ao trabalhar na intenção de criar partituras individuais de 

movimentos, conduzi as bailarinas em uma dinâmica a qual devessem escrever suas impressões 

sobre o texto de Bodas de Sangue, suas personagens e também sobre alguns vídeos
24

 que 

auxiliaram na tentativa de ilustrar o universo lorquiano. Após essa escrita, as bailarinas deveriam 

trocar esse material entre si. Ao receber os escritos umas das outras, deveriam então, usar a escrita 

como estímulo para criação. Dessa forma, foram criadas seis partituras de movimentos, uma de cada 

bailarina, sendo que cinco delas (Jéssica, Ludmila, Carolina, Naiane e Natiele) foram feitas em 

conjunto no ensaio e a Sabrina construiu separadamente, filmou e nos encaminhou os vídeos. Nesse 

momento do processo o trabalho ainda não estava direcionado para a criação de personagens 

especificamente, pois estávamos trabalhando com as informações vindas do texto de forma 

generalizada.   

Nas palavras das bailarinas, sobre a dinâmica descrita acima podemos notar 

como incialmente se deu esta construção. A tabela abaixo divide-se em três colunas 

onde: Bailarina – é aquela que cria a partitura; Escrita que recebeu – é o que foi 

escrito por outra bailarina contendo impressões pessoais sobre o texto de Bodas de 

Sangue e os vídeos assistidos; e Como criou a movimentação – o relato de como 

cada bailarina transformou em movimento a escrita recebida de outra bailarina. 

 

Tabela 2 – Registro do processo de criação de movimentos em um dois primeiros ensaios 

Bailarina Escrita que recebeu Como criou a movimentação 

Jéssica 

- Mãe sobre a noiva: gostaria 
que não fossem conhecidas... 
- Mãe: Sabe o que é casar...? 
um homem, uns filhos e uma 
parede de duas jardas para todo 

[...] são frases muito diretas, pouco reflexivas, 
então o meu movimento seria um tanto quanto 
mimético. Então, eu pensei na metodologia. Então 
eu transformei a palavra casar em partitura, 
escrevi casar com o corpo e fui montando a partir 

                                                           
24

 Bodas de Sangre (1982) e El amor brujo (1986), de Carlos Saura. 
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o resto... 
(percepções escritas por 
Carolina) 

do homem, a partir dos filhos e terminei sendo 
uma parede de jardas (DOSSIÊ BAILARINAS, 
2018, p. 11). 

Carolina 

- vídeo casal: medo, respeito, 
lugar tenso e ao mesmo tempo 
agradável; 
- vídeo fogo: saudação a uma 
deusa, que é a chama, 
expressar sentimentos sofridos, 
procurar resposta; 
- vídeo tendiendo: competição, 
mas quando envolve dança 
somos unidas, dançar para 
distrair da rotina. 
(percepções escritas por Natiele) 

Eu peguei os dois primeiros e só fui pela 
sensação, [...] foi a sensação que me trouxe 
esses dois momentos então eu construí um 
primeiro momento com a sensação do medo, 
respeito, lugar tenso e, mas, agradável. E depois, 
[...] aqui eu fiquei num sentimento duma, da 
questão da deusa, do procurar resposta de 
sofrimento (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 12). 

Natiele 

- Mãe: preocupada, mãezona, 
zelosa mas ao mesmo tempo 
neurótica, amarga, ressentida; 
- Noiva: ilegível, dividida, dois 
corações... depois triste, 
amargurada, conformada com o 
destino dela; 
- Criada: cuidadosa, tem amor 
grande pela noiva, solteirona, 
gostaria de ter um marido. 
(percepções escritas por 
Sabrina) 

[...] foi bem difícil, como é que eu vou dizer... não 
vinha nada na cabeça, [...] ai eu fui pela palavra, 
pela preocupação. Então aí a mãezona acolheu, 
aí vai lá acolhe o filho [...] eu não sabia como 
explicar, mas ai eu fiz o movimento, repeti varias 
vezes [...] a marca [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 
2018, p. 12). 

Ludmila 

- dança sempre presente até no 
modo de falar e se expressar; 
- misto de sentimentos em pouco 
espaço de tempo; 
- Amor x ódio x luta; 
- Real x irreal. 
(percepções escritas por Naiane) 

[...] Eu escolhi o tópico de misto de sentimentos 
em pouco espaço de tempo, então eu mais ou 
menos foquei assim naquele sentimento da noiva, 
[...] ao mesmo tempo ela quer casar, mas ao 
mesmo tempo não quer tá naquela função toda e 
ela toma uma atitude que eu até acredito que 
forte, talvez eu tenha definido isso muito naquele 
que eu já tinha feito na outra coreografia, dela 
decidir fugir com esse amor que ela tinha e tudo 
mais. Pensei mais ou menos nesse misto assim 
de indecisão e de decidir [...] (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 13).  

Naiane 

- Os machos são do vento... as 
meninas nunca saem à rua! 
- O grito da alma ou o reprimido 
grito da alma; 
- Braços. 
(percepções escritas por 
Ludmila) 

[...] É... eu montei a partir da sensação também 
que me causa, justamente porque é isso né, ainda 
que hoje o grito da alma não esteja tão reprimido 
muitas pessoas ainda sabem que pra sociedade 
[...] está muito reprimido [...] e eu montei a partir 
dessa sensação de como é se sentir reprimida, 
numa sociedade e homens que ainda usam a 
força para tentar nos acuar e é isso. A questão 
que eu tinha pego primeiro a ideia ali dos “machos 
são do vento e as meninas nunca saem na rua”. 
Depois eu me dei de conta que no fim eu usei 
totalmente assim, que eu usei muito braço 
também e essa do “grito na alma” ela tá muito 
explicita assim (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 
13).  

Sabrina 

- amo círculo e gente em volta; 
- gente espanhola: força; 
- mãos; 
- muita expressão facial/silêncio; 
- Saia = quadril; 
- as vezes clichê = palma, 

* Por ter realizado esta dinâmica em outro 
momento, a Sabrina não participou desta 
discussão. 
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machismo, confusão, falta de 
aceitação, sororidade, obsessão, 
medo. 
(percepções escritas por 
Jéssica) 

 

Percebo a partir dos relatos das bailarinas que neste momento de criação de 

partitura de movimentos, onde o foco ainda não era a cena de fato nem uma 

personagem específica, elas já começam a se apropriar da palavra e dos 

sentimentos que as palavras sugerem. Desta forma, estas partituras iniciais foram 

criadas motivadas por cada trecho escrito que receberam, e os movimentos foram 

realizados numa tentativa de dar significado às palavras. Seja de modo mimético, 

usando a palavra para dar forma ao movimento, seja de modo mais abstrato 

transformando ideias e sentimentos em movimento.  

Em momentos mais avançados do processo, quando o foco da criação 

centrou-se diretamente nas personagens, os movimentos foram criados a partir das 

características de cada uma dentro das cenas trabalhadas. As bailarinas começaram 

a trabalhar “aquilo que acontecia com as personagens”, dando novas intenções aos 

movimentos e partindo de uma ideia central de movimento que se desdobrava em 

outros movimentos.  

As cenas se delinearam coreograficamente na tentativa de revelar as 

personagens por meio de suas ações, mas sem recorrer a uma interpretação ou 

representação literal do que acontecia na cena trabalhada. Na fala da Jéssica, ao 

ser questionada sobre como se dança os momentos anteriores a cerimônia de 

casamento, vividos pela Noiva,  podemos perceber este “partir de uma ideia central” 

para desenvolver a cena: 

 
Eu visualizei tipo a noiva sentada na cadeira, e ela sentada tipo assim... vou 
trazer uma cadeira, mas eu imaginei ela tipo sentando, ela senta, ela senta, 
ela vai levantando e vai [...] mas ela tá sentada recebendo... [...] (mostra o 
movimento) na verdade não é a cadeira, é esse corpo e ela faz assim 
(mostra o movimento) E ela com uma cara de blasê [...] e a mãe eu 
visualizei brabona assim [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 29-30).  
 

A primeira cena do espetáculo se construiu a partir dessa imagem narrada por 

Jéssica. A imagem tem origem no texto: noiva em seu quarto sendo preparada pela 

criada para a cerimônia do casamento e foi ressignificada pela proposta de criação 

da Jéssica. Na sua configuração final, a cena é composta por todas as bailarinas 

sentadas em bancos ou cadeiras, inquietas, não querendo estar ali naquele lugar.  
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Nesse exemplo, as bailarinas ainda estavam começando a identificar cada 

uma das personagens, desta forma, o aparecimento da personagem Noiva na cena 

se deu primeiramente pela imagem concreta da personagem sendo preparada para 

o seu casamento. Com o desenrolar do processo e a medida em que as bailarinas 

se apropriavam cada vez mais das características das personagens, as cenas foram 

se desenvolvendo a partir de outros modos e diferentes ideias.  

A tabela abaixo traz as impressões das bailarinas após criarem a partitura de 

movimentos que deu origem a última cena do espetáculo. A dinâmica proposta para 

essa criação foi: criação de partitura a partir de seis palavras chave que surgem das 

suas impressões na leitura da última cena de Bodas de Sangue: honra, dívida, 

carne, terra, faca, choro contido. 

 

Tabela 3 – Impressões sobre a criação da última cena 

Bailarina Impressão ao improvisar 

Carolina 

Ela é difícil porque assim, no momento que tu começou a falar 
aquelas frases, [...] aí eu vi que eu tenho uma tendência a 
escolher movimentos muito pra dentro e minimalistas, sei lá. E 
aí, bom, aí eu achei difícil fazer coisa mais ampla, mais intensa 
porque a música ela é (faz movimento) dá vontade de fazer 
assim. [...] E ficar e aí eu acho que é o contraponto da música... 
de repente... [...] Tive que imaginar na mãe... [...] e aí quando tu 
falou movimentos amplos também, dai eu fiquei pensando que a 
gente, esse sofrimento é da mãe, mas a mãe ela não sofre 
assim (faz movimento), ela não sofre assim, ela sofre assim, 
assim, assim (faz uma série de movimentos fortes, batendo) [...] 
eu imagino ela assim. (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 53-54) 

Ludmila 

[...] Mas ela tem um peso maior assim, não sei explicar como. É 
porque assim junta todo um sentimento de todo um espetáculo 
[...] e no momento que é as duas coisas, no momento que tu é 
uma ou a noiva ou a mãe e aí junta todo aquele sentimento da 
mãe, da noiva, da perda do marido e do filho e se torna muito 
pesado assim. [...] é realmente uma dor que tu trás assim nos 
ombros, talvez por isso que eu tenha escolhido mais movimentos 
de ombro assim. E é o mesmo caso tipo, eu ficava pensando, 
“bah movimento amplo” e tipo a música lá no tararã.. tipo 
morrendo e tipo, como assim? Fazer um troço amplo sabe [...] eu 
fiquei pensando no choro contido, “bah ela quer um troço amplo”, 
porque o choro contido, eu geralmente quando eu choro contido 
tipo, eu me abafo entendeu? Tipo, e eu fico encolhida, tipo eu 
não fico ampla quando eu choro contido. [...] Estou 
recolhidíssima, não estou sentindo nada... mentira, estou 
sentindo tudo [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 53-54). 

Natiele 
Custei também pensando os movimentos. Aquele ali do choro 
contido mais, pra mim foi o mais difícil [...] é raro eu chorar, mas 
quando eu choro, eu choro (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 53).  

 

Neste momento de criação da última cena, por mais que as bailarinas relatem 

dificuldade em relação a essa dinâmica, elas já estão familiarizadas com as duas 
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personagens: Mãe e Noiva. Então, ao experimentar os movimentos, cada uma age 

de acordo com a sua percepção dessas personagens.  

As bailarinas sabem em seu imaginário, como é a forma que as personagens 

agem diante do momento que estão vivendo e deixam essa ideia ficar aparente 

através da sua movimentação. No caso do estimulo “choro contido”, mesmo as 

bailarinas relatando um primeiro momento de dificuldade, elas conseguiram dar-se 

conta que a personagem Mãe, não realizaria esta ação de forma despercebida. Pelo 

conhecimento adquirido sobre as personagens, elas entendem que o ato de chorar 

da Mãe, por mais que possa ser silencioso, ele é marcante e visível, é forte e 

intenso. E trazem essas qualidades para a sua criação de movimentos. 

Durante o processo, se nota que a forma do movimento encontrada por cada 

bailarina foi resultado da compreensão das características de cada personagem 

trabalhada.  E esta compreensão foi formada a medida que as cenas foram relidas 

nos ensaios, que os acontecimentos foram identificados e os sentimentos, conflitos e 

ações foram postos em cena de forma dançada. 

Cada bailarina criou a sua personagem, ou as suas personagens, inspiradas 

pelas informações que o texto trazia e também inspiradas por suas vivências 

pessoais (identificação com a personagem) e suas vivências corporais. Aquelas 

movimentações que fazem parte da sua base criativa, que provém das diferentes 

experiências corporais de cada bailarina, não foram negadas durante o processo, e 

ganharam novos significados. 

Em relação à criação coletiva, temos como contribuição a prática do 

Viewpoints, na fala da Carolina: 

 
[...] E aí a criação coletiva, pensando nos momentos que a gente meio que 
criou junto assim, é aquilo assim que vem um pouco do Viewpoints, é tu te 
deixar afetar pelo outro. Então tu sempre tá criando e ao mesmo tempo a 
Sabrina criou algo aqui do meu lado que me fez eu me movimentar de outra 
forma assim [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 74).  
 

Ou seja, as dinâmicas de Viewpoints realmente colaboraram para que se 

chegasse ao estado de grupo, onde o movimento de uma bailarina faz gerar uma 

reação e afeta as outras. Desta forma, por mais que houvesse o momento individual 

na criação das partituras, quando cada partitura era levada para a dinâmica do 

Viewpoints, era possível ganhar novos significados, pois era influenciada pela 

movimentação vinda das outras bailarinas.  
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Nos momentos iniciais de cada ensaio, eu costumava trazer às bailarinas 

essas dinâmicas de Viewpoints. Assim as partituras e sequências coreográficas 

desenvolvidas em ensaios anteriores eram retrabalhadas e ganhavam novas 

nuances a partir da relação de uma bailarina com as outras. O trabalho coreográfico 

desenvolvido não foi uma colagem de movimentos colocados lado a lado de forma 

aleatória, houve relação entre as criações.  

A relação que cada bailarina estabelece com as personagens não é linear, é 

uma relação que se desenvolve a partir do “como eu danço essa personagem”? Nas 

palavras da Carolina, podemos enxergar como se dá essa relação bailarinas x 

personagens: “é um percurso que tu faz que não, ele não é fixo assim, uma coisa só. 

Ele atravessa vários, tu constrói o teu personagem, mas ele não é fixo dentro do 

espetáculo” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 73). A personagem não é fixa, pois não 

existe uma determinação de que as bailarinas estarão em cena sempre dançando a 

mesma personagem. As bailarinas trocam as personagens entre si ao longo do 

espetáculo. 

Ainda sobre isso, a Sabrina ressalta que: 

 
[...] Não eram seis, eram milhares de mulheres ali, no momento que a gente 
pensa assim: “ah é baseado nas mulheres de Lorca”. A gente trabalhou pra 
estímulo essas seis mulheres, mas sei lá eu quantas mulheres têm nesse 
espetáculo. Sabe? E mesmo assim ao mesmo tempo todas elas são a 
mesma e todas elas são as seis. (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 73, grifo 
meu) 

 

A fala de Sabrina me leva a pensar que o processo criativo do espetáculo se 

desenvolveu de forma que cada bailarina criou a partir de seis personagens 

diferentes entre si. Mas ao mesmo tempo em que elas são uma personagem, todas 

elas podem ser todas as personagens. Partindo da Mãe, Noiva, Criada, Mulher do 

Leonardo, Sogra do Leonardo e Vizinhas e Moças, outras várias mulheres foram 

criadas.  

Existem momentos em que todas as bailarinas são uma mesma personagem 

(cena 1). Existem momentos em que cada bailarina é uma personagem diferente 

(cena 2 e cena 6). Ainda existem aqueles momentos em que só uma bailarina tem 

uma personagem definida e as demais bailarinas são como que as suas 

inquietações, sentimentos, conflitos ou até mesmo novas personagens que não tem 

relação direta com o texto (cenas 3, 4 e 5).  



81 
 

Outro ponto relevante a ser tratado sobre o aparecimento das personagens 

no processo é que quando as cenas do espetáculo eram concluídas, determinadas 

personagens se faziam mais ou menos presentes em cena. Sobre isso, a Sabrina 

relata que: 

 
[...] Algumas personagens não aparecem especificamente no espetáculo. A 
não ser no nosso processo, pra criar o espetáculo. Eu acho que ficou ali 
mãe e noiva [...] e eu acho que elas aparecem nas, nas distribuições das 
cenas. Porque a gente sabia que naquela cena tem a noiva, a gente sabe 
que na cena da Carol tem a mãe, a gente sabe que a gente tem que ser [...] 
todas as mulheres [...] provocando ela, naquele momento e que talvez 
sejam outras mães provocando aquela mãe, né? E a gente sabe que a Lud 
uma hora é a noiva. As vizinhas aparecem [...] ali como uma transição, 
sabe? [...] Porque eu acho que cada vez que a gente era alguma coisa, não 
era só a gente que era. Não é? O momento, o final que a Naiane tem que 
pensar, no início e no final: “Ah eu tenho que pensar que nesse momento eu 
sou a noiva”. Tá, mas ela tem movimentações ali que ela criou que não era 
a noiva. A Carol que no final criou toda uma movimentação muito mais 
influenciada pela ideia de mãe, que ela tinha e no final ela foi a vizinha, 
sabe?! É, eu acho que especificamente não tem personagens, elas não 
aparecem assim nitidamente (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 80-81). 

 

Entendo que este “especificamente não tem personagens” destacado na fala 

da Sabrina, se dá por não haver esta obrigação de cada bailarina ter uma 

personagem fixa ao longo do espetáculo, ou de cada personagem ser levada a cena 

de dança tal qual é apresentada no texto lorquiano. Não é levada para a cena 

aquela ideia de personagem clássica, que trato no primeiro capítulo. As 

personagens clássicas motivam a criação, são o ponto de partida que dá indicações 

sobre a criação. Mas, a partir do momento que elas se tornam dança, o sentido 

clássico de personagem que possui uma coerência psicológica se dissipa.  
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Figura 12 – Cena 4 em que Naiane, Sabrina, Natiele e Ludmila criaram personagens inspiradas nas 
Vizinhas da trama de Bodas de Sangue. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
 

Desta forma, entendo que o processo de criação conduziu o grupo a criar as 

suas personagens: num primeiro momento eram as personagens do texto mas, ao 

serem transpostas para a dança, ganharam novos propósitos e significados. As 

bailarinas adquiriram uma liberdade criativa a partir do momento em que conhecem 

e se apropriam das personagens. Moldaram cada personagem e cada cena a seu 

modo. 

É como se a cada cena do espetáculo uma nova proposta de personagem 

fosse lançada. E a partir dessa proposta cada bailarina organizasse os elementos 

que dispõem como estimulo e os transformassem em movimento, movimento este 

que se traduz na personagem. 
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4 ALGUMAS IDEIAS SOBRE REAGIR E SER ENERGIA 

 

 

4.1 REAÇÃO  

 

 

Se não há generosidade, não há criação. 
(Márcia Strazacappa) 

 

Reação é mais um termo trazido na fala das bailarinas quando descrevem o 

processo. Essa expressão surge na tentativa das bailarinas explicarem momentos 

de criação em que agiam em conjunto, reagindo umas às ações das outras.  

Desde o início do processo de ensaios, as dinâmicas proporcionaram 

momentos nos quais as bailarinas trabalharam em conjunto. Seja nos momentos 

iniciais, voltados a uma prática de abordagem somática, onde buscavam o 

reconhecimento do corpo, o “acordar do corpo”. Seja nas experimentações de 

Viewpoints, onde por mais que se partisse de uma caminhada individual, as 

bailarinas deveriam se perceber e perceber o espaço a sua volta.  

Essa percepção de si, das outras e do espaço despertava um estado de jogo, 

de pergunta e resposta entre elas. O movimento de uma muitas vezes se dava em 

razão do movimento das outras, alterando-se como que em resposta, uma reação. 

Ao falar sobre Resposta Cinestésica, Bogart e Landau descrevem:  

 
Uma reação espontânea ao movimento que ocorre fora de você; o timing no 
qual você responde aos eventos externos de movimento ou som; o 
movimento impulsivo que ocorre a partir do estímulo dos sentidos (2017, p. 
27.). 
 

Ou seja, pensando no processo de ensaios, ao realizar as dinâmicas que 

envolviam o uso do Viewpoints, as bailarinas desenvolveram essa percepção aos 

movimentos externos e dessa forma passaram a reagir, em resposta àqueles 

movimentos ou estímulos vindos de fora. Aos estímulos já citados anteriormente: 

texto, imagens, trilha sonora, objetos, condução da direção; se somaram os 

estímulos vindos a partir do reconhecimento da presença das outras bailarinas.  

No jogo, a movimentação se transforma de acordo com a percepção da 

existência das outras bailarinas. Elas se tornam também um estímulo, umas para as 
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outras a partir de suas ações e movimentações. Mesmo que cada uma criasse a sua 

movimentação de forma individual, essa movimentação era levada para o coletivo e 

era afetada pela presença das outras, nesta ideia de grupo que age e reage junto.  

Ao conversarmos sobre como uma bailarina é afetada pelas ações das 

demais, a Ludmila conclui que determinado movimento que é feito por uma bailarina, 

recebe uma resposta surgida de outro movimento realizado por outra bailarina. E 

essa resposta entre movimentos, ela denomina reação. Apontando que quando 

existe a resposta, o movimento passa a ter uma outra forma, já está transformado ao 

reagir (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 50).  

O Viewpoints contribui para que essa reação aconteça a partir do estado de 

jogo criado nas dinâmicas. As bailarinas começam aos poucos a agir coletivamente, 

com entrega25, inteireza26 e abertas a experimentar novas possibilidades27 em seus 

movimentos. Estas relações que vão se estabelecendo podem ser percebidas na 

fala da Sabrina ao relatar sobre uma das dinâmicas em que cada bailarina tinha a 

sua sequência de movimentos e que em razão do contato com as outras bailarinas 

foi se modificando, reagindo de acordo com o que era proposto a partir do 

movimento das outras: 

 
[...] Quando tu achar que ela fez um movimento que te convide tu vai lá e 
faz, e assim a gente foi entrando né? Então é o que a Carol falou, eu fiz um 
movimento aqui, mas ela fez aquele movimento ali que me deu vontade de 
fazer agora esse aqui, a gente foi conectando [...] os movimentos e o 
sentimento naquele momento quando a gente via [...] o rosto ou a 
intensidade de expressão uma da outra, a gente acabava transformando o 
nosso movimento que aqui a pouco tinha uma outra intenção, numa 
intenção diferente e eu acho que foi ali que criou esse, essa intensidade do 
espetáculo (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, 75). 

                                                           
25

 Entrega - Os Viewpoints aliviam a pressão de ter que inventar tudo por si mesmo, de gerar tudo 
sozinho, de ser interessante e forçar a criatividade. Permitem que nos entreguemos, que possamos 
cair em um espaço criativo e confiar que há algo lá, outra coisa além do nosso próprio ego ou 
imaginação, para nos captar. Os Viewpoints nos ajudam a confiar em deixar algo acontecer no palco, 
em vez de fazer acontecer. A fonte para a ação e a invenção vem até nós a partir dos outros e a partir 
do mundo físico ao nosso redor. (BOGART; LANDAU, 2017, p.37) 
26

 Inteireza - Os Viewpoints despertam todos os nossos sentidos, deixando claro o quanto e o quão 
frequentemente vivemos somente em “nossas cabeças” e vemos somente através dos nossos olhos. 
Por meio dos Viewpoints, aprendemos a ouvir com todo nosso corpo e ver com um sexto sentido. 
Recebemos informações de níveis que não estávamos cientes que existiam e começamos a nos 
comunicar com igual profundidade. (BOGART; LANDAU, 2017, p.38) 
27

 Possibilidade - Os Viewpoints nos ajudam a reconhecer as limitações que impomos a nós mesmos 
e à nossa arte quando habitualmente nos submetemos a uma presumida autoridade absoluta, seja 
ela o texto, o diretor, o professor. Ele nos liberta do enunciado: “Minha personagem nunca faria isso”. 
Nos Viewpoints, não há bom ou mau, certo ou errado – há somente possibilidades e, mais tarde no 
processo, escolhas. (BOGART; LANDAU, 2017, p.37) 
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Na cena, as bailarinas estão em relação o tempo todo e esta relação se dá 

pelo olhar, pelo toque, num jogo de ação e reação. Mas o toque que destaco aqui, 

não é o toque convencional. O ato de tocar umas as outras não ocorre no 

espetáculo exceto em duas ocasiões. O toque o qual elas falam se materializa por 

meio do olhar e da reação. Na fala da Sabrina essa questão do toque se torna 

aparente: 

 
É legal porque eu ia dizer assim: “ah é o toque”. Não mas aí eu fiquei 
pensando, mas a gente não se toca, eu acho. Uma vez, a não ser quando a 
gente bota o negócio nela ali, é a única e a gente se pecha (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 82). 
 

A partir desta afirmação, as bailarinas concluem que mesmo não se tocando 

fisicamente, elas se tocam por meio dessa relação de estarem reagindo o tempo 

todo às ações umas das outras. E que no momento em que realizam a sua 

movimentação em razão da movimentação das outras, estão se tocando, reagindo. 

O olhar é importante para que haja a reação entre elas. A Ludmila diz: “o 

olhar com certeza [...] Até quando a gente não tá se vendo” (DOSSIÊ BAILARINAS, 

2018, p. 82). Mesmo não se vendo ou se tocando, estão se sentindo em razão da 

sua movimentação. Carolina conclui dizendo que: “[...] é a movimentação. Ela é isso, 

até quando a gente não tá se vendo a gente tá se sentindo, então acho que é muito 

a movimentação” (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 82).  

Entendo então que a reação destacada pelas bailarinas, que envolve o olhar, 

o toque e as relações estabelecidas entre elas, nos ensaios e que posteriormente 

são levadas para a cena, esta ligada diretamente a percepção cinestésica. Elas se 

percebem, se relacionam e se deixam afetar a partir da percepção do movimento e a 

sua resposta a essa percepção é o que denominam reação. 
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Figura 13 – Cena final do espetáculo. Fonte: Josiane Franken, 2018. 

 

 

4.2 ENERGIA DO GRUPO 

 

 

Parte importante deste processo é o que aponto como energia do grupo, aqui 

entendida como o estado de espírito das bailarinas em conjunto com a noção de 

coletividade. Trago a ideia de que o estado de espírito das bailarinas influencia 

diretamente no processo, tanto nas criações em grupo como nas individuais. Assim 

como o estabelecimento de um coletivo, que se criou ao formar o grupo para o 

espetáculo. Nas palavras da Sabrina: 

 
a gente é estimulado pelo movimento do outro. Aquele exercício que a 
gente fez no primeiro ensaio que eu vim, que a Maria foi ver, que a gente 
não tinha nenhuma cena, cada uma tinha o seu movimento individual [...] 
depois aquele dia a gente criou uma cena, [...] naquele momento ali eu acho 
que criou uma energia no grupo... a partir daquele... que eu acho que é a 
tensão que a Lud falou, porque todas as outras vezes que eu tava junto com 
vocês, que a gente ensaiou o espetáculo inteiro era aquele mesmo, aquela 
mesma coisa. Não sei ficou um espetáculo intenso, não tenso... Ficou um 
espetáculo intenso [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 75, grifo meu). 

 
Pode-se perceber que a energia de grupo também está relacionada às 

dinâmicas propostas nos ensaios, ao uso do Viewpoints e a noção de reação 

destacada pelas bailarinas. Nesse ponto, esses elementos se encadeiam e resultam 

em algo que existe e que impulsiona as criações do grupo, mas que ao mesmo 
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tempo, não é palpável. A energia existente no processo é uma das coisas 

necessárias para que a dança aconteça. 

Para Eugênio Barba (1995), a energia está associada a ideia de algo que se 

manifesta externamente, e ao mesmo tempo algo íntimo como uma força retida (p. 

77). A energia conceituada pelo autor tem a ver com entrar em ação, “alterar o 

equilíbrio normal e eliminar aquelas dinâmicas de movimento que são típicas do 

cotidiano” (p. 72). 

Em contraponto a essa ideia, as bailarinas quando falam em energia, tratam-

na como um estado de espírito. Elas relatam que quando algo externo aos ensaios 

as inquietava, isso afetava na sua criação a ponto de não se sentirem bem para 

produzir, estabelecer relações e pensar na personagem ou espetáculo. Em um 

relato da Naiane, ela afirma que em um determinado ensaio que estava em um dia 

ruim, foi afetada no processo a ponto de não conseguir participar das propostas: 

 
[...] Talvez eu estivesse muito afim, mas não tinha estímulo, não tinha clima, 
não tinha nada que fizesse eu entrar no jogo que as gurias estavam [...] eu 
olhava pra elas “tchê mas elas tão na mesma evolução de sempre e eu não 
tô conseguindo”. [...] E eu preferi parar porque o meu medo era de... eu não 
achei justo nem comigo, nem contigo, nem com elas, entende? [...] Se a 
entrega não acontece, era e foi... esse processo pra quem não se entrega, 
[...] eu acho que é, que é impossível... ele... tu tem que tá presente total 
assim, e isso não como algumas pessoas falam, tipo esquecer o mundo lá 
fora... não! O mundo lá fora tem que tá presente, inclusive, sabe? Pra ti 
conseguir é... fazer relação com a tua vida, com a tua história, com aquilo 
que tu sente e tal... e o personagem [...] (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 
78). 
 

Da mesma forma que a ideia de estar presente e a coletividade, 

impulsionavam o grupo influenciando no processo. Se sentir parte do processo fez 

com que as bailarinas se mantivessem imersas na criação. O estado de grupo que 

se criou em um dos primeiros ensaios, não se perdeu mais.  A Sabrina expõe que: 

 
[...] e quando eu digo que criou essa intensidade é que assim ó, parece que 
a energia que se criou naquele momento ela não se dissipou mais, [...] E 
tinham ensaios que a Nai tava mal, tinha ensaios que uma faltava, as vezes 
eu não conectava pra não ver o que vocês estavam ensaiando pra eu poder 
criar coisas diferentes, né? E quando a gente se encontrava parecia que, 
pra mim que tava longe parecia que eu tava ali o tempo inteiro, que eu sabia 
o que eu tinha que fazer em que momento eu tinha que esperar, o que que 
uma ia fazer, o que que a outra ia fazer, né?! E isso depois teve no palco 
triplicado (DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 76). 

 

E outra questão que surge ainda no âmbito da energia, é a constatação de 

que no processo não houve ausências. Conforme comenta Ludmila, por mais que a 

Sabrina estivesse do outro lado da tela do computador e que a saída da Jéssica 
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tenha sido algo que provocou modificações no espetáculo e que abalou o grupo; a 

energia estabelecida no início do processo se manteve. A Ludmila resume bem 

essas situações ao dizer que: 

 
[...] pra mim mesmo distante do outro lado da tela, [...] não havia ausência 
assim da Sabrina em nenhum momento, em nenhum ensaio. Como também 
não houve depois que a Jessica saiu. Não houve ausências, estava todo, 
tudo ali... Nos movimentos, na energia que tinha se criado durante, ao longo 
do processo [...] eu acho que é algo bem difícil tu manter aquela mesma 
intensidade [...] de ensaios assim e tu conseguir levar a mesma, numa 
apresentação ou até mais do que tu... tu chegou a construir (DOSSIÊ 
BAILARINAS, 2018, p. 76). 

 
Essa constatação que faz a Ludmila, de não ter havido ausências ao longo do 

processo, me leva a concluir que mesmo não havendo a presença física das duas 

bailarinas (Jéssica e Sabrina) a energia que se estabeleceu no grupo nos momentos 

em que as seis bailarinas estiveram criando juntas, não se dissipou. As bailarinas 

criaram uma unidade (energia do grupo) desde os ensaios iniciais, e a mantiveram 

ao longo do processo. 

A partir desses relatos me dou conta que o termo energia tem relevância no 

processo e que também se relaciona diretamente na criação das personagens. São 

as bailarinas que destacam que a energia dá sentido ao grupo, contribui para a 

coletividade e auxilia na criação. Sobre a criação de movimentos, em relação a essa 

energia do grupo, a Natiele destaca que: “eram corpos diferentes, movimentos 

diferentes, mas ao mesmo tempo parecia que os movimentos eram todos iguais” 

(DOSSIÊ BAILARINAS, 2018, p. 73).  

As seis personagens que saem do texto original se misturam às bailarinas e 

quando levadas à cena de dança por vezes tornam-se uma só, por vezes 

desdobram-se em muitas mais. As personagens criadas nesse processo também 

podem ser entendidas como energia e compõem essa ideia de algo que está 

presente nos ensaios, no espetáculo, na relação do grupo, mas que não é palpável.  

 

Essas duas ideias que surgiram nas conversas com as bailarinas, reação e 

energia, se constituem como duas noções aprendidas ao longo do processo de 

criação de entre Lo(r)cas tramas. São elementos que se firmaram dentro do 

processo de criação permeados pela coletividade estabelecida no grupo.  

Assim como outros fatores já abordados ao longo deste trabalho, acredito que 

reação e energia também contribuíram para o aparecimento das personagens do 
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texto na cena de dança. Ao pensar que as bailarinas reagem às movimentações 

umas das outras e entender que tais movimentações são o que constituem as 

personagens, vejo que as personagens também se formam diante dessa noção de 

reação.  

 

 
Figura 12 – Ensaio da cena 6. Fonte: Jéssica Carvalho, 2018. 

 
 

Da mesma forma, o grupo se percebe condicionado a uma ideia de energia, 

algo que não é materializável, porém é percebido e sentido pelas bailarinas. Entendo 

que tal energia, que se apresenta na coletividade está ligada a condição de 

existência das personagens. Sem a energia que parte do grupo, talvez não se 

perceba as personagens. Ao mesmo tempo, sem o processo de criação das 

personagens, talvez não se produza essa energia. 
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Figura 13 – Cena 6 no espetáculo. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
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E NESSE PROCESSO AS PERSONAGENS SÃO MOVIMENTO 

 

 

Ao longo dessa pesquisa, percebi que o processo se constituiu de elementos 

que são próprios dele e que se revelaram durante o seu fazer. Quando me propus a 

unir as linguagens da dança e do teatro, não sabia como se daria o resultado ou 

como as personagens iriam dançar. Foi necessário pensar em dinâmicas de ensaio 

que conduziram e encaminharam o processo. 

Igualmente vi isso acontecer com a metodologia desta pesquisa, pois foram 

somados princípios de outros métodos aos elementos da prática artística (DANTAS, 

2007). A metodologia de pesquisa se formou em conjunto com o processo de 

criação e não foi algo que permaneceu isolado ou imutável. Metodologia e processo 

de criação se combinaram e tornaram-se interdependentes.  

Para responder as questões que surgiram ao longo desse trabalho em que 

me propus investigar a criação de personagens na dança, descobri algumas noções: 

personagem, dramaturgia, reação, energia. Noções que se formaram a partir dos 

relatos das bailarinas sobre o processo, em conjunto com as minhas ideias e com o 

aporte teórico vindo dos autores pesquisados. 

A construção dramatúrgica aconteceu à medida em que texto e personagens 

surgiram no processo. O espetáculo começou a ser formado a partir da seleção de 

sequências de movimentos que se originaram de improvisações. Cenas foram 

retiradas da ordem comum de Bodas de Sangue, e transpostas para a dança, sendo 

(re)criadas e (re)significadas pela construção das bailarinas.  

O movimento que fez emergir as personagens foi formado pela união de 

diferentes estímulos: texto de Bodas de Sangue, discussões sobre as personagens, 

imagens, palavras e dinâmicas de improvisação. O modo como cada bailarina se 

apropriou das personagens, ao perceber suas características, sentimentos e 

conflitos, despertou para a criação e a partir disso as bailarinas começaram a traçar 

no seu imaginário aquilo que foi lido e posteriormente transformaram em movimento.  

As bailarinas se apropriaram da história das personagens e criaram 

impressões próprias sobre cada uma delas. Criaram as suas personagens, novas 

personagens a partir das informações que o texto e os outros estímulos lhes deram. 
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O movimento não se tornou uma representação das falas de cada personagem, mas 

sim uma ressignificação dos acontecimentos vividos pelas personagens do texto.  

A ideia de construção de personagem a qual cheguei nesse processo também 

diz respeito ao contato entre as bailarinas. A partir do que foi vivenciado e relatado 

por elas durante o processo de montagem é que identifiquei duas noções: reação e 

energia. A reação encontrada no processo teve ligação com as dinâmicas de ensaio. 

As bailarinas concluíram que reagem umas as outras na realização de determinados 

exercícios e que essa reação influenciou na construção de movimentos e 

consequentemente na criação das personagens. 

A reação influenciou na criação da personagem porque por meio dela, as 

bailarinas se deixaram afetar. E essa reação se estabeleceu principalmente por meio 

do olhar. Um olhar que se amplificou em forma de percepção cinestésica.  

A energia, outro fator importante no processo, foi algo que se estabeleceu no 

grupo. Algo que não se pode materializar, mas que foi percebido sensorialmente. 

Está relacionada ao que as bailarinas sentem e a como elas se sentem na criação.  

Além disso, a energia foi entendida como algo que se instalou no grupo em 

determinado momento dos ensaios e que não se dissipou. Foi um fator que contribui 

para a criação das personagens, algo que esteve presente neste processo e que 

não pode ser desconsiderado. 

Assim, diante do que apresentei e analisei neste trabalho, posso concluir que 

chegamos a uma ideia de personagem dentro deste processo que se configurou não 

só como um processo criativo, mas também como uma aprendizagem. A ideia de 

personagem que se estabeleceu aqui esteve ligada diretamente à criação feita pelas 

bailarinas e conduzida por mim. As personagens que surgiram no espetáculo foram 

resultado deste processo, no qual propus combinar as linguagens da dança e do 

teatro a fim de que as mulheres de Lorca pudessem estar em cena dançando.  

Estar imersa no ambiente da prática artística revelou não só para mim, mas 

também para as bailarinas, novas formas de criar e de entender a dança. 

Realizamos um processo o qual não consigo dissociar metodologia de pesquisa e 

processo de criação, personagens e bailarinas, diretora e pesquisadora, dança e 

teatro. Nesse ambiente muitos elementos se fundiram e isso provavelmente se deve 

ao fato de fazermos tudo no coletivo. Mesmo com a distância da Sabrina, com a 

saída da Jessica, estávamos inteiras, éramos uma unidade. Nós demos forma às 

personagens e nos tornamos também mulheres lorquianas. 
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Anexo B - DOSSIÊ BAILARINAS 

 

Transcrição de áudio do Ensaio 1 em 09/04/2018 

Tempo de gravação: 15:11 min 

 

Pergunta feita ao grupo: A partir do que leu/assistiu, relacionar o olhar de 
cada uma para o contexto de agora, que visão de que mulheres seriam essas 
hoje? O que fazem? São? Sentem na contemporaneidade? 
 
Carolina – Hã... Eu imaginar uma mulher na nossa contemporaneidade, 
pensando que, não exatamente com a fala, pensando como a mãe do noivo... 
quando diz que casamento é isso é ter filho, tararã tararã tararã, eu posso te 
dizer que existe um personagem assim nos nossos dias e eu posso já imaginar 
assim tipo uma colega minha lá, uma senhora mais velha que ainda tem esse 
pensamento assim. Entendesse?! 
 
Beliza – uhum 
 
Carolina – Ou eu posso pensar que nenhuma, que a maioria das mulheres não 
pensa assim e ponto final, por exemplo. Mas não é, eu acho que ainda tem.. 
 
Naiane – pois é, eu acho que não é, por que ai com certeza tem muitas... 
 
Carolina – com certeza tem. É isso o que mais me chocou no que eu li... 
 
Naiane – e as vezes não é nem por ser pessoas mais velhas... 
 
Carolina – é uma coisa mais forte... aham, aham... 
 
Natiele – e ali na função, não me lembro que capítulo é também que tem 
aquela parte que ela não queria que o filho dela passasse com a noiva tudo 
aquilo que ela passou com o marido, então ela queria o filho dela pra ela, 
queria o filho pra si. Isso ai acontece que as mãe acham que os filhos são pra 
elas e não querem deixar ir a mundo a fora e vão bater com a cabeça e bater, 
mas isso ai a gente tem que aprender. Isso aí eu me lembrei também de uma 
pessoa que eu conheço, que a mãe é o filho único sabe, e ele é homem, e a 
mãe impede ele de fazer tudo... tudo.. e ai eu lendo ali eu ima.. tem muito a ver 
com a história, mas ele pegou e foi, foi deixou os pais, mas dai ele sentou... E 
ali na função da noiva, eu fiquei meio assim que ela tava criticando muito a 
guria e no fundo ela não sabia. Aí depois ela, depois ela foi procurando que 
nem aquele ditado: quem procura acha. Depois ela achou que a guria tinha 
sido noiva, tatatá.. que até então na minha cabeça a guria era uma santa, mas 
na verdade a guria não era.. 
 
Naiane – não sei.. 
 
Ludmila – aí é que tá... 
 
(Risos) 
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Carolina – pra ver como a gente ainda tá... né.. enraizada essa ideia de que o 
que... que gente.. 
 
Natiele – sim, eu falei pra Beliza 
 
Carolina – eu querendo ser santa, no caso... 
 
Natiele – chegou na metade e a minha cabeça já ficou assim ó, que eu já não 
sabia quem era a menina, se a menina era a mulher, quem era a sogra, se era 
a mãe... eu fiquei assim ó... 
 
Ludmila - Eu acho que o que eu mais também, ficou assim.. é aquela, eles 
chamam de.. dama de companhia eu acho, que é a que cuida da noiva e da 
casa enfim.. lá... de como ela queria a vida da noiva né? De como ela desejava 
aquela vida noiva e a noiva tipo, a vida dela tava uma merda se for pensar. 
Porque ela não queria aquele casamento, porque isso era visto, mas ao 
mesmo tempo ela tinha.. já tava meio que imposto que ela tinha que casar e 
ela já tinha sido noiva e aquela coisa toda e tudo mais e aquela pressão assim 
do tipo “ ai tu tá linda, tu tá não sei que” e tipo “ai para de falar disso”, “eu quero 
ver os presentes” “eu não quero ver os presentes, eu não tô afim de abrir os 
presentes” sabe? então  é aquela coisa de ter, ter muita gente que quer a tua 
vida sem saber das coisas que tu passa, enfim... de ter sabe? Ou de que tu tá 
pensando, enfim.. achar que... 
 
Carolina – e aquele bordão assim que... que tem assim, que ai eu anotei de 
uma frase, mas a gente coloca outra coisa.. “toda mulher quer uma meia de 
renda” ai eu vi mulher.. não sei o que, “toda mulher quer..” gente onde é que tá 
escrito? Tipo, e até hoje a gente escuta: ai que mulher que não quer... tá e eu 
digo, nunca pensei sobre isso, né.. e eu acho que eu sou mulher, assim.. não 
sei.. 
 
Natiele – E aquele o vídeo, não me lembro o nome das mulher estendendo a 
roupa, como é que era o nome do vídeo? 
 
Beliza – Tendiendo 
 
Natiele – eu fiquei pensando assim, passou uma imagem de função de 
academia, sabe.. quando tu vai montar um espetáculo que uma quer se 
aparecer mais que a outra.. 
 
(Risos) 
 
Ludmila – Adorei (palmas) Adorei a visão! 
 
Natiele – não é que eu não vi... mas que uma quer se aparecer mais... mas 
quando elas tinham que dançar juntas, elas eram unidas isso ai me lembrou 
muito essa função de academia assim... competição, elas... é o meu momento, 
eu vou me destacar, mas a gente tem que dançar junto, então vamo lá, vamo 
se unir... tipo isso. 
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Ludmila - E eu já vi ao contrário, eu vi muito como um joguinho de bate bola 
assim.. tipo, ah tal coisa tal coisa?! Ah tal coisa é tal coisa, tal coisa.. sabe? 
Tipo.. não sei explicar mas hã.. aquelas alfinetadinhas, aquelas ironiazinhas 
tipo “Ah, meu filho é melhor”, “ah mas, o teu filho fez tal coisa” sabe? Tipo, 
entre aquele vídeo, assim sabe.. 
 
Beliza – A impressão que eu tenho daquele vídeo, eu acho que é por isso que 
eu gosto tanto dele, eu adoro aquele vídeo, hã, eu tenho eles ali, depois a 
gente dá tchau pra Sabrina e depois a gente bota o vídeo pra ver... Hã. Sabrina 
se tu quiser falar, tu vai falando, tu levanta a mão aí e fala com a gente, tá! 
Hã... eu acho aquele vídeo principalmente, pra mim é como se ele fosse uma 
continuação, tipo extra a peça, que extrapole o texto, porque ele mostra, pra 
mim ali são as vizinhas, daquela noiva, da da.. tanto da noiva quanto da mãe, 
quanto... são as vizinhas ali daquele ambiente fofocando sobre aquilo que tá 
acontecendo, tipo, pra mim é muito isso. E...mostra.. 
 
Carolina – E vizinho é uma coisa ne? 
 
Beliza – É, e aí tipo mostra as quebras que , tipo.. elas não são aquelas 
pessoas que tão passando por aquilo ali, então pra elas tá tudo na boa, então 
elas vão rir, elas vão brincar, elas vão fofocar.. enquanto o mundo das outras tá 
lá, tipo desabando ou não.. sabe.. 
 
Natiele – E é bem assim mesmo. 
 
Carolina – Eu não sei se ficou pra mim despercebido e eu fiquei com 
curiosidade, a história da noiva com o Leonardo.. que eu não sei gente.. 
 
Beliza – A noiva, a noiva.. 
 
Carolina – que história é essa, que foi tanto? 
 
Beliza – a noiva foi o primeiro amor do namorado, do Leonardo 
 
Carolina – tá.. 
 
Beliza – eles chegaram a ser noivos.. 
 
Natiele – tá mas ele era menor né? 
 
Beliza – Só que o Leonardo ele não tem hã..., ele não tem terra.. ele não tinha 
terra 
 
Carolina – era isso que eu tinha entendido 
 
Natiele – aham 
 
Ludmila – é dai não dá pra casar.. 
 
Beliza – ele não tem terra, então o pai da noiva não, não liberou o casamento. 
A história por trás da história é essa: o Leonardo não tinha.. 
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Carolina – Ah tá, mas nessa história não tá claro isso porque ela ai... parece 
que ela não quis casar 
 
Beliza – Nas entrelinhas ali, tu tu vai te dando conta assim: que o casamento 
da noiva com  noivo ele é conveniente porque? Eles tem a terra, uma terra num 
canto outra terra no outro e aí, eles se casando eles juntam e fica uma terra 
grande 
 
Carolina – isso, isso eu vi.. 
 
Beliza – só que, o Leonardo casou com a guria, com mulher dele e eles tem a 
terra no meio daquilo ali 
 
Carolina – humm, isso não fica claro.. eu não consigo ver isso... 
 
Beliza – entre uma e outra, porque a guria tem terra.. 
 
Natiele – bah.. 
 
Ludmila – não que ele tenha, ele não tem 
 
Carolina – tá 
 
Beliza – E daí, tipo.. como ele casou com a guria, ele tem a terra, agora ele 
pode dar um ... agora é a minha visão em cima do negócio tá.. ele pode dar um 
pé na bunda na mulher dele e ficar com a noiva porque agora o pai da noiva, 
na cabeça dele vai liberar a noiva pra ele, porque agora ele tem terra. Então 
isso vem, o atrevimento do Leonardo tipo vem o... do tipo, eu vou lá e vou tirar 
ela porque eu posso.. 
 
Ludmila – e essa parte eu vi muito como um jogo de poder né?  
 
Carolina – é.. eu não vejo como um romance apaixonado.. 
 
Ludmila – não, não.. dinheiro 
 
Carolina – eu vejo uma coisa muito de jogo.. 
 
Beliza – se for ver, a mãe do noivo, ela tá sozinha.. tipo, ela não quer perder o 
noivo, porque? Por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de briga.. 
o marido e o outro filho já morreram.. 
 
Carolina – tá isso... 
 
Natiele – e são parente.. 
 
Beliza – parente do Leonardo 
 
Carolina – exatamente.. 
 
Beliza – por causa das mesmas terras 
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Carolina – tá, isso eu entendi 
 
Natiele – ou seja o cara quis ir embora... 
 
Carolina – eu só tinha a impressão, que ficavam falando tanto da noiva, da 
noiva.. que ela tinha abandonado ou que ela tinha feito alguma coisa e 
desistido, não tinha.. não consegui enxergar que era ele, que não tinha...né.. 
que não.. porque 
 
Beliza – É, ela desistiu, ela.. ela foi desistida 
 
Ludmila – é ela não queria 
 
Carolina – ela foi desistida.. tá bem.. (risos) gostei desse termo.. 
 
Beliza – ela foi desistida 
 
Carolina – na realidade ela não desistiu 
 
Beliza – e.. hã.. tipo, e dessa coisa de trazer isso tudo pra hoje, como é que 
eles seriam hoje.. tipo... 
 
Carolina – e as tramas são muito assim né?  Até hoje, no drama televisivo... 
 
Ludmila – tu ouviu o que ela falou? 
 
Beliza – ouvi.. 
 
Ludmila – ah tá 
 
Beliza – vou ficar quieta, eu ouvi e guardei pra mim 
 
Carolina – o que? 
 
Beliza – uma palavra aí, que não é televisivo 
 
Carolina – tramas... dramas 
 
Beliza – que não é televiso.. que é tramas 
 
Carolina – tramas da paixão 
 
(Risos) 
 
Beliza – é.. nossa.. nosso espetáculo mexicano “tramas da paixão” 
 
Ludmila – tramas da paixão 
 
Sabrina – Eu não ouvi o que a Carol falou 
 
Carolina – não, eu disse que esses, essas tramas... tramas..tramas? dramas? 
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Sabrina – tramas? Dramas? 
 
Carolina – televisivos 
 
Sabrina – sim 
 
Carolina – São muito parecidos (risos) com o que tá escrito (risos) 
 
Beliza – eu quero te ouvir também.. o que que tu acha de.. 
 
Sabrina – o que? 
 
Beliza – eu quero te ouvir também, o que que tu acha hã do.. dessa coisa de 
se... com estariam os personagens transpostos para  2018, tipo.. se essas 
mulheres elas existiriam e como elas agiriam? 
 
Sabrina – Ah eu acho que um pouco que.. eu não quis interromper o que as 
gurias tavam falando porque é um saco quando tu tá falando e te cortam o 
raciocínio né? mas eu consegui captar um pouquinho de cada uma e o que 
falaram.. e eu acho que, que cada uma falou um pouquinho e eu acho que não 
mudou muita coisa não. Elas existem hoje, apesar de ter mulheres muito mais 
resistentes. Que não se submeteriam nem a ser a mulher do Leonardo, nem a 
ser a noiva, nem a... né... e.. ao mesmo tempo elas ainda existem, porque 
ainda existe e principalmente isso quando é muito ligado a família e religião 
ainda existe muito isso de, que o certo é casar e seguir o caminho normal que 
as mulheres devem seguir de ter uma família. E tem muita educação ainda hoje 
que trata o respeito principalmente ao pai, né que é o caso dela ali. Que ela se 
submete a fazer o que o pai dela quer, como se fosse o certo ao oposto do que 
ela quer que é casar com o outro que não tinha terras porque sei lá.. é o certo.. 
“é meu pai e ele acha, ele faz o que é certo pra mim”. E isso existe muito 
ainda.. se vocês conversarem com coleguinhas de vocês aí, com nossos 
coleguinhas aí vocês vão ver que tem muitas delas que são, que pensam 
assim né?! E eu digo isso principalmente ligado a quem tá no âmbito religioso 
porque é uma lavagem cerebral e eu acho que é muito mais difícil tu ter uma 
resistência feminina nessas famílias, do que de pessoas que são ligadas a 
outros tipos de dogma.. sei lá. Eu acho que se a gente pensar assim, o mais 
grosso hoje que tem de mulher que não resiste a esse tipo de coisa, é.. ou 
essas que tão muito.. não é alienada no sentido de que não busca uma (pausa) 
ah, não busca uma, se atualizar.. mas alienadas porque elas estão fora do 
contexto urbano por exemplo né? Agora aqui mesmo, a gente.. eu percebo as 
coisas que o Vitinho fala lá que tem muita cidade pequenininha aqui na volta e 
é muito colono né? E essas pessoas tem uma visão antiguíssima ainda, e... eu 
acho que é isso, eu acho que existem ainda mulheres, existem muitas... 
deveriam existir muitas mulheres que se submeteriam a viver o que viveram 
essas mulheres. E em relação a mãe.. ah, mãe é mãe.. não adianta né? Aí o 
que que eu vou falar de mãe? Eu não sei se eu não agiria igual aquela mãe ali 
mas.. ah, eu acho que eu agiria igual aquela mãe ali.. 
 
(Risos) 
 
Sabrina – tirando o ressentimento que eu não sou uma pessoa que vou 
amargar minha vida inteira pensando em não perdoar quem fez mal e tal.. Até 
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onde eu acredito, eu acho que eu agiria como aquela mãe ali, “ah mas o meu 
filho é melhor do que a tua filha” Mentira.. as vezes eu vou pela nora, não vou 
pelo filho.. é verdade, o Gabriel sofre. 
 
(Risos) 
 
Sabrina – Mas eu acho que é isso aí, acho que foi mais ou menos isso que 
vocês falaram também.. a Carol acho que falou isso, né? Acho que até a Carol 
falou de algumas colegas mais velhas da escola. E o que me assusta mais não 
é as colegas mais velhas, são as colegas mais novas. 
 
Natiele – aham, com certeza 
 
Carolina – uma parte dessa infelicidade 
 
Sabrina – aham.. eu converso bastante, eu converso bastante com o Vitinho 
sobre isso que a gente fala. Hã.. “ai como lá na década de 60 e 70 era liberal 
né? As pessoas aceitavam mais, os homossexuais viviam felizes e a questão 
da droga e não sei mais o que.. e hoje é tão conservador, a gente.. os nossos 
filhos são tão conservadores”. Eu acho assim, a idade do Tito, ele não vai ser 
conservador, mas a idade assim.. hã... da Anita, da Anita não.. um pouquinho 
mais velhos que o Gabi ali, aquela geração entre eu e.. entre eu e o Gabriel, 
tem uma geração muito conservadora e isso eu acho que é o mais assustador. 
E aí tem esse tipo de mulher que vai se submeter sim, vai continuar se 
submetendo. Rezemos pra que chegue de uma vez a idade da Anita e do Tito 
nessa.. como adultos. Eu acho que vai ser bem melhor.. Se os militares não 
tiverem tomado conta do nosso país né, que eu acho que isso vai acontecer 
em seguida. Então eu não sei o que vai ser de nós, sinceramente.. 
 
Naiane – Ai que deprê.. 
 
Carol – Momento deprê.. 
 
Beliza – depois disso, a gente se abraça e chora.. 
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1ª Transcrição de áudio do Ensaio 2 em 16/04/2018 

Tempo de gravação: 10:51 min 

 

Beliza – Tá, hã... eu quero que tu me diga como é que foi hã... pra ti fazer, 
receber, assistir o ensaio tá, não saber as palavras que tavam usando no 
ensaio anterior, e dai como é que foi isso de receber por e-mail essas palavras 
e ensaiar sozinha, sem que eu tivesse, sem que tu tivesse o contato com as 
gurias.. 
 
Sabrina – sem? 
 
Beliza – sem que tu tivesse o contato comigo ou com as gurias nesse teu 
ensaio.. 
 
Sabrina – tá, tá me ouvindo?  
 
Beliza – aham 
 
Sabrina – Eu não estou me ouvindo ai. 
 
Beliza – não, mas eu tô te ouvindo aqui.. tu pode falar 
 
Sabrina – Tá então, acho que foi legal assim porque tu me mandou o e-mail e 
eu li o e-mail e tentei ser.. ler muito rápido as palavras quando a primeira vez 
que eu li todo o e-mail e depois eu não voltei mais nelas, tá? Ai hoje que eu fui 
fazer (trecho inaudível) a gente podia ter combinado outra coisa mas aí passou, 
porque tu poderia ter mandado essas palavras pro Vitinho né? E ele ter só, ter 
combinado, só mandado pra ele né e ele fazia pra mim. Mas de qualquer 
maneira hã... eu tentei fazer o que tu disse, que não, não, não gravei as 
palavras pra até fazer o negócio e aí a hora que eu escrevi, a primeira coisa 
que eu fiz foi ir até as palavras e escrever num papel e deixar aqui e depois eu 
reli todo o e-mail passando por cima das palavras de novo e entreguei pro 
Vitinho né, ele que colocou no chão pra mim. Então eu não gravei muito as 
palavras, bah alguma coisa grava.. por exemplo mulher era uma coisa que eu 
tinha gravado, que bah, gravou. As outras até, até não.. tanto que depois 
quando eu tava fazendo eu tinha me dado conta que uma que tava perto aqui 
da no na da cadeira, que acho que era desejo, eu quase esqueci dela. E depois 
de um tempo eu ficava pensando: será que eu fiz as seis? Será que eu fiz as 
seis?  E aí eu quase não tinha feito uma né, que eu não gravei mesmo as 
palavras. Eu acho até, eu acho que foi fácil. Porque quando eu tô fazendo 
alguma coisa que tem que criar assim, eu gosto de ficar meio isolada, as gurias 
devem ser assim também. Olhar claro depois o que elas tão fazendo é muito 
legal, mas fazer a atividade em si aqui, a única coisa que eu achei que ficou um 
pouco chato de fazer, tanto pelo espaço quanto por não ter essa... a dificuldade 
de tá com elas e de tentar não se chocar, é o Viewpoints, o exercício de 
Viewpoints. As outras não, as outras foram bem tranquilas.. tanto que... Não, 
eu nem tô ouvindo elas 
 
Beliza – não, mas é que eu não, não... elas tão falando mais alto do que tu.. 
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Sabrina – Ah tá.. tanto que.. tu falou assim “ah a primeira coisa que vem na tua 
cabeça” e algumas palavras eu meio que tranquei assim.. “ai o que que eu vou 
fazer?” Resignação eu não sei nem se era o que eu fiz porque eu não, eu não 
até agora tava pensando olhando a coisa das gurias eu até tava pensando.. “ai 
será que resignação é o que eu tô pensando, né? É o que eu acho que é?” né 
então eu acho que foi tranquilo. Não sei, tu quer falar alguma coisa? (pausa) 
Era estranho mas claro né, agora quando eu tava olhando as gurias fazer e 
principalmente o Viewpoints e as tarefas do Viewpoints né hã, dá vontade de 
entrar pela tela do computador né? Mas a outra parte não, a outra parte é mais 
tranquila assim quando tem que criar algum movimento, que eu achei, eu acho 
que é mais tranquilo assim. Porque eu sou muito introspectiva, então.. 
 
Beliza – Sim, não, eu tô te perguntando isso justamente pra poder saber o que 
que eu te mando a partir de agora porque eu queria ver como é que tu ia fazer 
o viewpoints que é um negócio que tu tem que tá atento a todas as pessoas e 
tu ia tá fazendo sozinha sem as pessoas né? Hã mas eu acho que a gente 
tinha que passar por isso pra saber exatamente hã até onde vai. Dos 
movimentos, a gente também, aquele dia quando eu te desliguei aqui, que a 
gente foi comentar as palavras que a gente ficou conversando também foi 
sobre a resignação. Qual era o significado? Pra quem era? Sob qual ponto de 
vista? Então tipo.. hã.. a gente meio que determinou aqui ou chegamos a uma 
conclusão, que cada uma tava com um ponto de vista diferente, sabe? De que 
ou era a resignação do, da, de uma figura de uma, de uma pessoa em si ou era 
algo que era imposto pra essa pessoa... foram os sentidos que foram surgindo 
aqui dos movimentos das gurias... hã... então, eu acho que tá, eu acho que é 
por aí assim a história do.. de... te mandar os e-mails, te mandar as tarefas e tu 
fazer.. eu só vou buscar uma outra maneira que não seja o Viewpoints. Hã 
porque realmente, eu acho que não.. talvez seja melhor tu só assistir e não 
fazer sozinha e aí quando tu vem ou quando eu vou ou quando ou a gente 
consegue se juntar, aí a gente faz de fato isso e aí nem que a gente fique mais 
tempo trabalhando nisso pra que tu tenha esse contato com as pessoas junto. 
Hã porque eu acho que na parte da improvisação é mais tranquilo né, é mais 
de tu criar e me mandar o vídeo e daí eu, agora a partir desses vídeos eu vou 
começar, tanto o teu quanto o das gurias eu vou começar a ir norteando onde 
entra cada coisa. Onde eu quero que entre cada coisa, por isso que já disse de 
lembrar do movimento separado e lembrar do movimento em sequência, 
Porque eu já tô pensando em onde hã eu vou retomar com isso, como é que eu 
vou usar essas coisas de novo. Então eu acho que é isso na real, é que eu 
queria te ouvir e queria ter tipo esse registro teu de como foi, porque eu te 
mandei, tu me mandou de volta.. eu assisti e já comecei o ensaio, nem tinha 
tido retorno teu.. 
 
Sabrina – é na verdade, eu podia ter feito antes também e aí, eu deixei pra 
última hora, podia ter feito antes, tu olhado com calma e qualquer coisa tu me 
passasse antes. Mas eu acho que tá tranquilo assim, eu vinha pensando agora 
quando eu fui trazer o... quando eu fui levar o Tito né.. que, que a gente até 
falou ah de repente tu, que eu ensaie junto com vocês, mas não tem a mínima 
condição assim. Porque o que eu vou tá fazendo aqui, eu vou tá fazendo só pra 
mim, o mesmo que eu tivesse fazendo filmando pra tu ver, porque tu não vai tá 
prestando atenção, tu não vai conseguir prestar atenção em mim. As vezes tu 
tá lá do outro lado e não faz sentido tu ter que ficar de olho ai e na tela do 
computador. Eu acho legal essa ideia de ver porque tu não tem ideia de como 
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é legal assistir de fora, tu não tá fazendo.. Eu sei que eu tenho, e eu ia te dizer 
isso enquanto eu tava assistindo, pra te dizer depois né.. hã (pausa) ai depois, 
o olhar de fora pra ver o que que tá acontecendo pra depois se encaixar eu 
acho que também é muito legal. E ver a cena que vai ser criada antes de eu tá 
ai dentro, porque eu sei que vai ser uma cena que vai ser depois, que eu vou tá 
incluída.. parece assim, que eu já tô assistindo o negócio antes e que depois 
quando a plateia for assistir eu já vou saber como vai ser feito porque eu ficar 
assistindo né. E tá ficando, e tem coisas que eu olho assim e que.. bah dava 
pra ser um espetáculo inteiro de Viewpoints, que é muito legal. Não tem coisa 
bem legal, e olha aqui, tu diz pra elas que as sequências que criaram aí e que 
acabaram sendo criadas.. umas trancaram, a da Carol trancou duas vezes no 
mesmo tempo, a da Jéssica também trancou duas vezes ao mesmo tempo. E 
depois o vídeo soltou e dá aquela embolada rápida sabe? Parece que solta e 
foi pra frente, hã pelo que eu consegui ver que a sequência que ficou delas, 
obvio que tu viu né? Até queria depois ver os vídeos se, se tiver como pra ver 
melhor hã... não sei se tu vai trabalhar isso depois, de repente eu vejo ao vivo, 
que todas ficaram muito legais, mas a da Naiane dá uma coisa na gente de 
olhar.. 
 
Beliza – tá.. eu te mando eles depois e tipo, eu fiquei olhando e eu fiquei 
gravando né, tipo tava com um olho em cada coisa.. um olho no telefone outro 
olho nas gurias, então tipo, eu só vou conseguir enxergar  mesmo isso que tu 
viu, que tu tá me dizendo, eu só consigo enxergar depois em casa que aí eu 
paro pra ver os vídeos mas o pouco do que eu consegui 
 
Sabrina – Agora embolou 
 
Beliza – Oi? 
 
Sabrina – Volta 
 
Beliza – Aonde? O que tu não ouviu? 
 
Sabrina – Ah tá.. trancou no que tu disse assim: “eu tava com um olho no 
celular e com outro olho nas gurias”. Daí trancou 
 
Beliza – Tá... hã... mas do pouco que eu consegui assistir de fato e ter esse 
olhar de fora que tu tá dizendo.. hã... dá pra ver as coisas se construindo 
mesmo, mas eu só consigo ter uma visão maior disso como tu tá tendo.. hã... 
depois em casa quando eu paro pra assistir. Mas já dá pra ver e eu acho que, 
sim dá pra fazer tipo, a ideia é usar o Viewpoints pras cenas mesmo. Eu vou 
retomar agora aqui com as gurias, dai a gente vai passar aqui pra um outro 
momento que não tá diretamente ligado a esse das palavras tá, é o momento 
das tarefas e ai depois eu vou te mandar a tua parte de.. da tarefa, tá? Dai tu 
continua assistindo aí que eu vou retomar aqui com elas tá? 
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2ª Transcrição de áudio do Ensaio 2 em 16/04/2018 

Tempo de gravação: 12:36 min 

 

Beliza – Tá, eu tô gravando tá? Tá bom!! Hã eu quero que primeiro cada uma 
leia o que tirou pra gente identificar quem é o “amigo secreto”, e aí depois de 
ler só falar um pouco hã o que pensou pra construir em cima disso, pra montar 
a sequência em cima disso e qual foi a ação do Laban que foi usada. 
 
Jéssica – Eu começo! 
 
Beliza – Vai! 
 
Jéssica – É a minha escrita é o seguinte.. Primeiro tópico: “Mãe sobre a noiva: 
gostaria que não fossem conhecidas” Segundo tópico: “Mãe: sabe o que é 
casar? Um homem, uns filhos e uma parede de duas jardas pra todo o resto”, 
foi a Carol, eu vi só pela (parte inaudível) 
 
(Falas sobrepostas) 
 
Jéssica – É, o que que eu pensei.. são frases muito diretas, pouco reflexivas, 
então o meu movimento seria um tanto quanto mimético. Então, eu pensei na 
metodologia. Então eu transformei a palavra casar em partitura, escrevi casar 
com o corpo e fui montando a partir do homem, a partir dos filhos e terminei 
sendo uma parede de jardas.  
 
Ludmila – metódico 
 
(risos) 
 
Beliza – O que falar? Qual que era a ação? 
 
Jéssica – Foi socar 
 
Beliza – Aham, tá.. A próxima amiga secreta. 
 
Carolina – Pode ser eu.. hã... vídeo casal, é isso? Eu acho que isso... 
 
Beliza – É, vídeo casal.. 
 
Carolina – “Medo, respeito, lugar tenso e ao mesmo tempo agradável”. “Vídeo 
fogo: saudação a uma deusa que a hã... chama ou clama”, né? 
 
Beliza – é chama, a minha letra.. desculpa né.. 
 
Carolina – Então, “expressar sentimentos sofridos”, hã... “procurar resposta”. 
Vídeo tendi... é que eu nem fiquei nesse.. tedi... 
 
Beliza – Tendiendo 
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Carolina – Tendiendo... “Competição, mas quando envolve dança somos 
unidas, dançar ara distrair da rotina”. Eu peguei os dois primeiros e só fui pela 
sensação, das.. enfim.. foi a sensação que me trouxe esses dois momentos 
então eu construí um primeiro momento com a sensação do medo, respeito, 
lugar tenso e, mas, agradável. E depois, hã, aqui eu fiquei num sentimento 
duma, da questão da deusa, do procurar resposta de sofrimento. E o Laban foi 
o chicotear que eu escolhi. 
 
Beliza – Tu sabe quem é a tua amiga secreta?  
 
Carolina – não sei... 
 
(Risos) 
 
Beliza – Ela tá um pouco desligada nesse momento.. 
 
Carolina – Eu tô, eu tô.. uma hora eu pensei nela, que ela falou que ficou nos 
vídeos e aí eu até pensei na Nattih. 
 
Beliza – Vai Nattih... te recupera, vamo lá! 
 
Natiele – “Mãe: preocupada, mãezona, zelosa mas ao mesmo tempo 
neurótica, amarga e resistida”.. 
 
Beliza – Ressentida... 
 
Natiele – É ressentida... eu tô dormindo gente.. 
 
Beliza – Levanta Nattih, falta pouco! 
 
Natiele – Pra montar assim, eu matutei bastante, que foi bem difícil, como é 
que eu vou dizer... não vinha nada na cabeça, não vem.. mas li, li, li e não dava 
nada... ai eu fui pela palavra, pela preocupação. Então aí a mãezona acolheu, 
ai vai lá acolhe o filho, entendeu (parte inaudível) eu não sabia como explicar 
mas ai eu fiz o movimento repeti varias vezes (parte inaudível) a marca.. ah eu 
não sei, eu fiquei meio, meio bugada, se perguntar eu não sei.. 
 
Beliza – eu não achei que tu ficou bugada mas, ok... qual é o Laban que tu 
coisou? 
 
Natiele – O pontiar. 
 
Beliza – Esse... essas anotações são da Sabrina. 
 
Natiele – Achei que fosse da Ludmila. 
 
Beliza – A Sabrina não tá porque foi buscar o Tito 
 
Ludmila – E cara, foi muito, eu preciso falar  isso, porque ficou muito 
engraçado, quando ela fez isso aqui (reproduz um movimento feito pela 
Natiele) eu lembrei da Sabrina na hora, não sei se é porque a Sabrina usa na 
primeira 
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Beliza – na primeira coreografia... 
 
Ludmila – Aham, na primeira ela tem o mesmo movimento, o mesmo e eu 
disse bah, parece a Sabrina cara! 
 
Beliza – Foi e no que ela, o que me chamou atenção foi quando ela começou 
aqui (reproduz o movimento) 
 
Ludmila – Aham, e a Sabrina faz isso na primeira coreografia 
 
Beliza – porque eu não vi esse aqui (reproduz o movimento) eu não primeiro.. 
o que me chamou atenção foi esse aqui (reproduz o movimento) e eu “ah 
pegou o da Sabrina”... 
 
Ludmila – muito igual a Sabrina... 
 
Beliza – Quem é a próxima já que a Sabrina não... 
 
Ludmila – Pode ser eu, hã... “Dança sempre presente até no modo de falar e 
se expressar, misto de sentimentos e em pouco espaço de tempo, amor x ódio 
x luta, real e irreal”. Eu escolhi o tópico de misto de sentimentos em pouco 
espaço de tempo, então eu mais ou menos foquei assim naquele sentimento 
da noiva, mais no da noiva assim do... hã, ao mesmo tempo ela quer casar 
mas ao mesmo tempo não quer tá naquela função toda e ela toma uma atitude 
que eu até acredito que forte, talvez eu tenha definido isso muito naquele que 
eu já tinha feito na outra coreografia.. dela decidir fugir com esse amor que ela 
tinha e tudo mais. Pensei mais ou menos nesse misto assim de indecisão e de 
decidir e eu acho, eu achava que era a Nattih a minha amiga, mas ai depois eu 
vi que não, eu acho que é a Naiane...  
 
(risos) 
 
Beliza – qual foi o... 
 
Ludmila – Ah foi espanar.. 
 
Naiane – Hã... o meu é “os machos são do vento, as meninas nunca saem na 
rua”, “o grito da alma ou o reprimido grito da alma” e “braços”. É... eu montei a 
partir da sensação também que me causa, justamente porque é isso né, ainda 
que hoje o grito da alma não esteja tão reprimido muitas pessoas ainda sabem 
que pra sociedade (inaudível) falando o grito da alma ainda está muito 
reprimido. E.. e eu montei a partir dessa sensação de como é se sentir 
reprimida, numa sociedade e homens que ainda usam a força para tentar nos 
acuar e é isso. A questão que eu tinha pego primeiro a ideia ali dos “machos 
são do vento e as meninas nunca saem na rua”. Depois eu me dei de conta 
que no fim eu usei totalmente assim, que eu usei muito braço também e essa 
do “grito na alma” ela tá muito explicita assim... é eu tinha usado já flutuar 
então eu usei na composição real, então eu usei chicotear depois e eu já desde 
o inicio imaginava que era da Lud...  
(risos) 
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Beliza – Hã, é acho que é... não sei exatamente o que dizer, não ensaiei esse 
momento... hã.. eu nunca ensaio, eu sempre acho que eu tenho que ensaiar as 
coisas pra falar, mas eu nunca ensaio... hã... muito louca, completamente 
perturbada.. hã, não na real...hã (pausa) eu achei muito legal tudo o que eu vi e 
eu tava meio assim, eu queria fazer esse exercício, eu tinha tido essa ideia há 
horas.. desde o inicio eu tinha tido essa ideia, desde quando eu pedi pra vocês 
escreverem eu já sabia que era isso que eu queria fazer, só que ao mesmo 
tempo eu tava pensando: será que vai dar certo? será que eu não vou 
confundir? Será que vai dar certo não é nem de vocês conseguirem fazer, é de 
eu confundir do jeito que queria que fizesse, de como passar pra vocês o que 
eu queria, e eu acho que foi muito legal, por isso que eu fiz aquela cara ali de... 
“ai vocês são muito rápidas”, porque eu não esperava que vocês fossem tão 
rápidas, eu achei que vocês iam ter um pouco mais de dificuldade, porque 
pensando em mim, eu teria dificuldade, se fosse.... se fosse eu a pegar uma 
frase e montar uma sequência em cima de uma frase que foi escrita por outra 
pessoa, sabe? Que é o pensamento de uma outra pessoa, mas eu queria 
testar isso e foi, pra mim foi, pra mim que imaginei o negócio e fiquei sofrendo 
em cima, foi muito bom de ver, foi muito bom de ver vocês experimentando e 
de ver o resultado e de.. e de escutar agora as percepções de vocês em cima 
disso. Hã... tipo, tá era isso mesmo, era esse o meu objetivo.. hã... o que eu tô 
percebendo de vocês, não sei a Sabrina porque a Sabrina eu tenho só um 
vídeo, por enquanto... tenho 4 vídeos na verdade que é do primeiro exercício.. 
hã mas que eu tô percebendo no geral e do que eu me lembro do ano passado 
da coreografia, eu vou... vocês tem muitas caminhadas boas, não sei se é o.. a 
coisa de “ah vamos começar com Viewpoints, vamos começar com isso” e eu 
tô estimulando que isso aconteça ou se é naturalmente porque tipo... por isso 
que eu pedi pra Nattih repetir, porque eu gostei daquele tipo de caminhada que 
ela fez.. Tu fez uma outra, não sei se foi tu ou se foi a Jessica, agora não vou 
lembrar, tem que ver o vídeo... hã mas vocês também tiveram uma outra 
movimentação de deslocamento que se investir tipo de caminhada, numa 
cruzada disso no palco, numa coisa.. hã eu acho que fica legal.. tipo, mas nos 
meus devaneios.. que fica... eu acho que eu vou começar a investir numas 
coisas assim também nos próximos ensaios. Hã... como eu tinha dito semana 
passada, a Jéssica não tava, é bom repetir.. desses primeiros ensaios não 
serem diretamente nas cenas, não serem diretamente no texto por mais que o 
texto esteja presente hã... todo esse mês de abril pra gente produzir esse 
material que vai ser usado mas que por enquanto ele ainda não tem uma cara 
de cena mas que eu já tô vendo que com o que vocês tão me dando, eu já to 
começando a enxergar onde.. o que eu achava que talvez não fosse surgir 
nesse primeiro momento, que fosse mais experimentação e tipo hã que tinha a 
ideia sim de usar esse material mas eu achei que eu não ia ter essa visão tão 
clara do que eu tô tendo agora, eu enxergo coisas de cenas ali.. E foi um 
negócio que a Sabrina tava falando aqui comigo enquanto vocês tavam lá no 
canto que a Sabrina disse.. Sabrina elogiou a tua sequência, a primeira, a do.. 
das palavras.. tipo.. falou da força da tua sequência, do, do, da energia, da 
intenção hã e de, e de quem tá olhando de fora e que já leu o texto e que sabe 
qual é o assunto e que tá dentro do.. tá olhando de fora mas tá dentro do todo, 
hã, já enxerga coisas que dá pra eu pegar no vídeo e dizer gurias vocês 
fizeram isso, isso, isso.. antes, então eu quero que vocês repitam isso, isso, 
isso agora com essa intenção pra essa cena... já tem muita coisa.. e eu tô 
feliz.. eu tô bem contente.. hã é isso na real.. 
1ª Transcrição de áudio do Ensaio 4 em 30/04/2018 
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Tempo de gravação: 12:30 min 
 
Beliza – Como é que foi? 
 
Sabrina – Massa 
 
Jéssica – Bah, não foi nada bom, (parte inaudível) foi bem difícil. 
 
Sabrina – Eu roubei o filho dela! 
 
Jéssica – E a Carol me dizia: “ele tá ali” 
 
(risos) 
 
Carol – Teve um momento ali (risos) não e ai tu embalava o bebê e eu meu 
deus do céu, o que eu faço? 
 
Jéssica – Mas foi, pra mim foi um pouco mais difícil porque a minha partitura 
era um pouco mais do chão e a maioria das meninas não era, e fui tentando 
adaptar assim, a lei do desapego junto com essas coisas, mas não é nem só 
desapegar, eu acho que, não perder a tua ideia e não transformar numa coisa 
muito absurda, longe do que você fez. E pra isso foi mais difícil isso, que eu era 
mais chão e a galera era mais em cima, mas eu tentei adaptar algumas coisas 
assim.. é isso 
 
Ludmila – É eu tive (parte inaudível) mudei as intenções, se algo era muito 
mais rápido eu tipo, fui muito mais lento ou vice-versa assim. Algumas, tipo 
teve horas que eu desconstruí também, se tinha um momento que era pra eu ir 
no chão e eu invertia a ordem com a Carol (parte inaudível) mas eu acho que 
não assim dificuldade...  
 
(risos) 
 
Beliza – Eu acho que o que a Naiane perguntou ali no início quando eu tava 
explicando se podia quebrar ou se era pra fazer na ordem e eu fiquei “não sei” 
(risos) não é justamente ai (parte inaudível) o que move a pergunta.. “está 
acontecendo alguma coisa ali, ou eu sou mais do chão e tá todo mundo mais 
pra cima” Como é que vai se resolver isso? E eu queria, queria fazer essa 
proposta e eu fiquei segurando até hoje porque temos elenco completo.. 
porque... pra vocês se enxergarem, pra vocês jogarem entre vocês. Não que a 
gente não tenha feito isso, nenhuma, em nenhum outro ensaio e de fato esse 
exercício a gente nunca tinha feito (parte inaudível). 
 
Naiane – Nessa história do se ver é mais difícil assim, eu tomei vários pisão ali, 
principalmente por causa disso, porque a minha é mais de chão assim eu não 
tô nem sentindo o dedo, real, tá dormento assim dos pisão. É, mas é aquela 
coisa, por causa que a minha sequência era mais de chão assim, e tive que 
fazer muita repetição e não sei, era o jeito porque a minha menor parte era em 
cima e foi o que eu mais fiz durante o tempo... E.. eu acho que, meu o mais 
difícil foi tá se enxergando porque a gente se entrega muito né, quando a gente 
começa a fazer e... por mais que a gente tente isso, de se enxergar (parte 
inaudível), na verdade, nessa hora se torna muito difícil assim. Porque tu não 
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tem noção do movimento que o outro vai fazer, por exemplo, ninguém poderia 
ter noção do que eu ia fazer direito porque eu quebrei afu a minha sequência 
entendeu, eu criei uma sequência aleatória real assim.. Então (parte inaudível) 
mas eu acho que (parte inaudível) na hora que a Nattih, que eu ajudei ali, todo 
mundo (parte inaudível) que as gurias, que ela ia e descia. Isso me dá um 
negocinho assim quando consegue fechar  
 
(risos) 
 
Natiele – Não foi nada a gente se virou... 
 
(parte inaudível) 
 
Naiane – a culpa é tua... 
 
(risos) 
 
Ludmila – Porque eu fiquei preocupada achando que era eu. 
 
Sabrina – Eu fiquei pensando será que fui eu também? 
 
Ludmila – Porque eu amava o meu (parte inaudível) 
 
Carolina – Eu senti o osso dela fazer assim “trará”! 
 
Naiane – sim porque eu tentei tirar e não foi sabe, e aí... 
 
Sabrina – desencaixou o osso... 
 
Naiane – Meu Deus! 
 
Beliza – e na visão de fora, o que eu vi, deu muito pra ver várias.... vários 
acontecimentozinhos ali, eu não enxerguei o bebê que foi levado (parte 
inaudível) eu acho que talvez eu não tivesse prestando atenção nisso, na 
história que vocês tavam criando... eu tava prestando atenção em momento 
assim, eu não peguei tudo. A tua linha de raciocínio eu não peguei... mas dava 
pra ver.. tipo, eu sabia movimentos da Lud e aí eu vi quando ela mudou porque 
ela aproximou da Carol e foi fazer outra coisa sabe. Outra coisa dentro, da 
movimentação dela, dentro do que ela tinha... deu pra ver de todas assim... 
mas foi muito legal... em alguns momentos, a maioria deles... 
 
Ludmila – tirando os dedos, os cabelos faltantes... 
 
Beliza – (parte inaudível) mas é isso, os momentos, como cenas.. porque 
como a gente vai, vai ter (parte inaudível) vocês tem que tá juntas, fazendo, 
juntas como um caminho, uma respondendo a outra e conversando em cena. É 
isso então.. é isso.. quer falar Maria? 
 
Maria – Talvez porque é um olhar de quem não sabe nada (risos) eu não sei 
da onde que, embora a Beliza tenha me dito algumas coisas eu não sei de 
onde partiu a movimentação de vocês de fato... mas eu sei que são duas 
personagens principais (parte inaudível) e... então a partir dessa imagem só 
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dessa mãe e a noiva já começa a me surgir algumas ideias. E é muito bonita a 
ideia da Nattih começar e elas irem entrando e parece que é uma, a sensação 
que a mãe vem (parte inaudível) vem e de repente se dissipa, assim como uma 
grande imagem que conduz toda, que conduz todo o conjunto assim. Só que 
tem momentos também que eu enxergo que muda o papel por exemplo, teve 
um momento de reação muito forte, que era... que eram as três olhando pra cá, 
num gesto assim numa relação com algo aqui fora né, e aquilo então parecia 
que eram as três de fato a mesma pessoa. A Carol tinha também esse negócio 
que parece um quê (risos) e daí eu fiquei imaginando o que com essa forma 
tudo pode acontecer ainda. E daí senti o fato, mas ai claro, ai não tem a ver 
com a ideia de que... por isso que te digo estão variando as imagens que vocês 
tão trabalhando aqui, no momento que parece que eram todas a mãe e ela era 
a noiva, e depois aparece outras vezes assim, bom a mãe aparece em outras. 
E dai eu fiquei imaginando assim com a ideia de repetição né, de como poder 
trazer alguns elementos e coisas, porque têm outros que se existe um 
movimento desse tipo ou digamos que tem (parte inaudível) Não sei, tem, tem.. 
Esse negócio aqui dá muito isso. 
 
Sabrina – cada uma criou uma referência 
 
Beliza – Desde o primeiro ensaio, está vindo isso de várias formas. Tanto que 
agora no início a gente tava aquecendo e relembrando outras partituras que a 
gente tem feito e aí eu botei três e três, de frente uma pra outra e foi a... Carol? 
 
Carolina – Ela, Naiane e eu. 
 
Beliza – isso, Carol, Naiane e a Sabrina e aí a gente tava seguindo a ordem 
das palavras ali, e foi, qual foi a palavra? 
 
Todas – Sangue 
 
Beliza – Sangue, as três.. cada uma na sua qualidade de movimento, cada 
uma na sua intensidade, ao mesmo tempo e eu... (risos) tá bom... Tipo, eu já 
tinha visto os movimentos antes, já sabia... 
 
Maria – É que não parece uma banana, parece que algo de força.. 
 
Sabrina – Força, sangue 
 
Beliza – sempre surge.. essa configuração aqui... ela surge em vários.. 
 
Maria – E pareceu super forte, e pra mim ficou assim... porque a gente precisa 
de signos, de alguns signos que retornem né? Pra poder... e acho que isso me 
pareceu um signo, forte assim... então tem... não sei, acho que conversa tudo, 
tudo conversa né.. Embora sejam bem diferentes né, se conversa muito . 
 
Beliza – A proposta inicial desta criação surgiu (pausa) O final desta criação.. 
foi que eu trouxe... que elas já tinham lido a peça, elas já tinham as impressões 
gerais, eu trouxe um texto que já tinha trabalhado com a Lud e com a Sabrina, 
esse texto que foi um negócio que eu escrevi sobre as personagens, falando 
sobre as mulheres que aparecem na... no Lorca.. nas cenas. Eu li pra elas e aí 
eu distribui as imagens, aquelas da.. as pinturas. E aí eu pedi pra elas que a 
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partir do que elas já tinham de impressões de todas as... das mulheres como 
um todo da peça.. e aquilo que eu tinha lido.  Elas escolhessem cada uma, 
uma imagem e a partir desses três pontos que elas construíssem uma partitura 
que me respondessem “que mulher de Lorca eu sou?” Então elas não tavam 
trabalhando com uma personagem ou só com a mãe ou só com a noiva, ou 
com as vizinhas ou com uma específica. Mas era mais que como elas 
enxergavam que mulher de lorca cada uma representava naquele momento. E 
daí hoje a gente aumentou, retrabalhou.. hã... que eu trouxe as fotos que tem 
as paisagens que tem as pessoinhas de verdade pra que acrescentasse então 
como é que.. “onde eu vivo?” E “o que eu faço?” Que acrescentassem mais 
essas duas características (parte inaudível) e daí tentar experimentar a relação 
entre elas, de cada uma dessas mulheres de como é que elas se relacionam. 
Não foi de fato, esse momento não foi uma personagem. 
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2ª Transcrição de áudio do Ensaio 4 em 30/04/2018 

Tempo de gravação: 26:12 min 

 

Ludmila – Gente, é muito mais engraçado quando começa a ler assim.. tipo... 
tem umas partes ali que não tem.. 
 
Sabrina – Tem umas coisas que não tem a.. não tem o porque tá ali né? 
 
Carolina – Não é que a resp... algumas respostas... 
 
Sabrina – “Ai a sua mãe gosta de não sei o que... arrume três dúzias”.. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – Não e assim “quem seria?”, “Ou eu ou seu pai?”, “Seu pai é mais 
não sei que, e ele é velho”. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – “E ele é velho”.. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – Coitado! 
 
Beliza – Hã, vamos tentar centralizar numa coisa tá? A pergunta que eu faço 
pra vocês é: Diante de tudo isso que a gente leu, toda a cena pré-casamento, 
preparação, aí saíram fizeram o casamento, voltaram pra festa e eles fugiram... 
na festa, no casamento, foi... hã... como é que vocês enxergam a noiva? 
Primeiro só a noiva, nesse processo todo... o que acontece com ela? 
 
Ludmila – Só posso fazer uma cara? 
 
Jéssica – Ela é bem sagitariana (risos) isso é rala... sagitariana 
 
(risos) 
 
Ludmila – Ela tá de saco cheio daquilo tudo ali, tipo ela tá indecisa, mas ela tá 
de saco cheio de tá ali... 
 
Jéssica – Eu não acho que ela tá indecisa, eu acho que ela sabe muito bem o 
que ela quer, só que como a sociedade impõe que ela faça as coisas ela tá 
com cara de cu... só que ela... “eu sou sagitariana meu amor.. ninguém vai, 
ninguém vai me mandar”.. então.. 
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Carolina – Não mais primeiro eu percebo uma indignação dela com o 
Leonardo assim também... naquela primeira cena (falas sobrepostas) Ela tá 
indignada com o casamento, ela tá indignada com ele, ela tá putassa, real 
oficial assim. Aiii (risos) eu não falei isso, a tia não falou.. 
 
Sabrina – Falou sim.. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Ele ouviu, então ele sabe.. 
 
Ludmila – Eu acho que ela tá meio tipo... foi meio que irônico ele ter ido lá, 
mesmo que ela tenha ido no casamento dele, ele foi lá alfinetar ela. E ela tá de 
saco cheio porque a criada tá lá arrumando o cabelo que ela não tá afim de 
arrumar, entendeu.. 
 
Jéssica – Essa cena é sensacional, porque é uma falando muito (falas 
sobrepostas) e a outra, “ai tô arrumando aqui”, ai (falas sobrepostas) 
 
Sabrina – A criada é uma coisa de louco...  
 
Ludmila – Não a criada é demais, a criada queria ter a vida da noiva 
 
Jéssica – É 
 
Carolina – Vamos e viemos, ela queria ter a vida da noiva. Não, quando assim 
ó.. o que que é quando ela fala assim... tipo.. em “sentir o peso dele” (falas 
sobrepostas) Ela tá, deve tá visualizando tudo, tentando né fazer a outra, e a 
outra... 
 
Ludmila – nem aí 
 
Beliza – Tá, então assim... vamos colocar isso numa linha de raciocínio tá? Me 
digam hã... cinco pontos essenciais do que a gente leu, de tudo isso que vocês 
falaram agora, em ordem.. tipo, o que, o que vai acontecendo com a noiva? 
 
Sabrina – Tá, eu acho que a primeira parte é.. resignação 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Jéssica – É uma resignação. 
 
Sabrina – Porque ela tá ali se arrumando.. tá.. “não tem mais o que fazer, vou 
ter que casar”.. “então vai de uma vez, vai me arruma e tudo bem, eu vou 
casar”! 
 
Carolina – Mostra uma progressão assim de indignação. 
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Ludmila – Sim. 
 
Sabrina – Sim, ai ela.. Principalmente quando ele chega né.. 
 
Carolina – Com uma revoltinha que... 
 
Sabrina – Porque nesse primeiro ela tá revoltada mais é muito mais revoltada 
com ela mesma.. 
 
Carolina – Com a situação que tem que aceitar 
 
Ludmila – com aquela... 
 
Sabrina – É o destino ou a resignação.. é o destino 
 
Beliza – Segundo ponto 
 
Carolina – Aí eu acho que uma coisa... 
 
Jéssica – Eu acho que é o confronto... 
 
Ludmila – É!  
 
Jéssica – O confronto entre.. um impasse, uma confusão.. 
 
Ludmila – Na verdade é um joguinho né, porque ele começa a provocar ela.. é 
um joguinho, ai começa falando, um respondendo o outro no caso 
 
(parte inaudível) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – Ela vai ficar que nem um pirilampo assim... “olha só.. que bom”! 
 
Beliza – Já no início né? 
 
Todas - Já no inicio. 
 
Carolina – “Olha só.. muito amor”.. e aí vai entrando umas criaturinha assim, 
que também tão pensando assim que maravilha que é casar. 
 
Ludmila – Todo mundo... menos ela. 
 
Beliza – Terceiro ponto, quando entra as criaturinhas? 
 
Ludmila – Acho que ai já é, já pós casamento. 
 
Sabrina – Não, eu acho que ainda antes desse joguinho deles ali.. é.. ela cede, 
porque eles começam se alfinetando e depois eles deixam claro um pro outro 
que eles se amam, e vão cada um... 
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Carolina – Ah, é verdade. 
 
Ludmila – Que ela vai ouvir a voz dele e tananã, tananã... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Sabrina – E aí depois eu acho que é a.. o coro, ai depois, que isso só é 
interrompido, só é interrompido quando começa a chegar as pessoinhas que.. 
 
Carolina – ah é 
 
Jéssica – Aham, que é o que abre e a criada fala isso...  
 
Ludmila – e ela corta naquele momento porque ela viu que né.. 
 
Sabrina – que não ia dar certo 
 
Ludmila – não ia dar certo 
 
Sabrina – eles iam fugir ali, naquele momento 
 
Beliza – tá, então o três a gente pode botar que é a chegada das pessoinhas 
 
Carolina – uhum 
 
Sabrina – É 
 
Ludmila – Os convidados chegando né 
 
Sabrina – e a criada acaba com aquele momento ali, aquele clima 
 
Carolina – Agora “despertem a noiva”, Deus que me perdoe.. (falas 
sobrepostas) foi horrível.. É que nem “mãezinha do céu, eu não sei rezar”... 
 
Sabrina – Graças a Deus, quer dizer, que eu conheça, a gente não tem uma 
musiquinha de bodas aqui né? 
 
Carolina – não 
 
Beliza – não sei.. 
 
Ludmila – não só a (falas sobrepostas) 
 
Sabrina – Não, eu digo uma coisa assim, mais pra fora sabe, e.. antigamente.. 
preparar a noiva não sei.. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Quarto... momento.. 
 
(falas sobrepostas) 
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Sabrina – eu acho... 
 
Ludmila – na verdade não fica... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Sabrina – É que na verdade o casamento 
 
Beliza – A cena do casamento (falas sobrepostas) eles saem, depois eles 
voltam.. 
 
Ludmila – Eles chegam até a igreja e tipo ali morre. Depois já voltam já na 
festa... 
 
Carolina – O que é outra função que a gente não acostumada né porque, 
porque pelo que eu entendi, eles vão.. eles vão lá... 
 
Sabrina – Até a igreja, eles todo mundo junto até a igreja... 
 
Beliza – eles buscam ela... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – eles buscam a noiva... 
 
Carolina – eles buscam a noiva na casa, ai todo mundo vai pra igreja... 
 
Sabrina – depois volta pra... 
 
Ludmila – pra fazer a festa.. Só que a igreja é longe tecnicamente ali... 
 
Beliza – e os cavalos tão tudo morrendo... 
 
Ludmila – Pois é! 
 
Carolina – Então tipo... é da manhã que é “despertem a noiva”... logo é de 
manhã, né? 
 
Sabrina – Ah e uma outra coisa aí, uma outra coisa que surge aí quando as 
pessoinhas alegres chegam, é que a mulher dele chega, e se dá conta também 
que eles, que ela... 
 
Ludmila – Que perdeu o marido ali... 
 
Sabrina – Ela perdeu o marido ali, mas que azar, o marido é dela. 
 
Ludmila – Isso, tanto que ela fala né 
 
Sabrina – “Perdi meu marido, mas ele é meu”! 
 
Ludmila – Tanto que ela tem o neném e tá esperando outro, dai ela joga isso, 
não interessa entendeu? 
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Beliza – Tá e o quarto? 
 
Sabrina – O quarto, põe o da mulher 
 
Beliza – Ah tá! 
 
Ludmila – O três é os convidados. 
 
Beliza – O três é os convidados. 
 
Ludmila – O quarto é a mulher, tipo.. vendo que já tinha perdido o marido ali 
já... 
 
Sabrina – É porque eu acho que depois que eles voltam na função da festa, já 
é a fuga porque... 
 
Carolina – É tem aí uma conversa com o pai da noiva não é... 
 
Sabrina – Porque as conversas são super aleatórias ali, ai os avós querendo 
netos, ela cansada, a função né dela dar os alfinetes pras gurias, pras 
mulheres que vão casar depois.. isso tudo é muito aleatório.. 
 
Jéssica – Vai... 
 
Carolina – Tá mas aí tem o momento que o noivo percebe que ela tá 
estranhinha.  
 
Ludmila – É... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – Mas eu ainda colocaria a parte dos alfinetes. Porque tipo foi a 
mesma coisa (parte inaudível) que colocou no sentimento da criada, porque 
tipo, as gurias tem aquela ânsia de casar e tipo, ela annn, que vocês querem... 
 
Jéssica – Os alfinetes é tipo se fosse o nome costurado na barra do vestido.. 
 
Ludmila – É.. né.. 
 
Jéssica – E isso tem.. 
 
Carolina – Tem até hoje? Não sabia que existia isso 
 
Jéssica – Só que hoje em dia já é uma tira impressa, com os nomes e só 
costura.. 
 
Ludmila – É.. pra quem quer.. 
 
Carolina – É comercial agora 
 
Sabrina – Mas aí tem gente que ainda escreve a caneta antes.. 
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Jéssica – Mu passei essa parte... obrigada.. 
 
Sabrina – Obrigada cunhada, essa parte eu passo... 
 
Maria – Como é que é? 
 
Sabrina – Escrever o nome das solteiras na barra do vestido, antes dela entrar 
na igreja. 
 
Jéssica – Pra casar 
 
Ludmila – ou costurar... 
 
Sabrina – ou costurar é... 
 
Carolina – Eu tô passada! 
 
Sabrina – A gente acaba pensando porque né.. mas.. 
 
Jéssica – Minha cunhada ficou passada 
 
Beliza – Sim, e as pessoas ficam nervosas se a gente diz “não escreve meu 
nome que eu não quero”. 
 
Jéssica – Isso, aconteceu isso comigo e eu falei “não gente, muito obrigada”... 
Aí mas como? 
 
Beliza – É desfeita pra noiva.. 
 
Jéssica – Tudo bom querida? 
 
Carolina – Tudo bom querida 2018. 
 
Maria – (parte inaudível) 
 
(risos) 
 
Ludmila – As vezes tu coloca antes de entrar se tá feito ou se é de estilista tu 
já pede antes aí põe o nome, ai ela te faz toda.. né,, faz todo assim... 
 
Sabrina – E bota na parte de dentro do vestido. 
 
Carolina – Tá e confessa aí quantas vezes tu fizesse teu nome? 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Preparando a fitinha lá, digita os nomes pra imprimir os nomes.. 
Ludmila... Ludmila... Ludmila... 
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Maria – Porque essa coisa dá.. dá superstição é muito boa né.. a gente tem 
isso.. Tá isso é uma questão.. uma.. vocês tavam rindo porque é uma coisa 
que tá.. aham... mas a gente mesmo assim, a gente tem isso muito na vida e 
principalmente... 
 
Carolina – Cruz com sal 
 
Jéssica – Eu quase fui muito crucificada porque eu não quis.. sério mesmo 
(parte inaudível). Ela tava voltando de uma viagem: “aí todas as minhas amigas 
fizeram, menos a Jéssica”. Aí eu: “é verdade”! 
 
(risos) 
 
Ludmila – Vamos assumir não quis, ponto. 
 
Beliza – Hã... deixa eu ler aqui então os cinco, os cinco coisa tá.. se, se não 
tiverem de acordo gritem.. Eu botei então o 1: resignação, estar ali.. pelo fato 
de estar ali se arrumando e selecionei aqui a criada como um ponto importante 
desse momento. 2: confronto e jogo em relação ao Leonardo, eu botei entre 
parênteses fogo.. 
 
Carolina – da paixão.. 
 
Beliza – da paixão, das tramas da paixão.. Hã... 3: chegada das pessoinhas, 
criada acaba com o clima entre os dois, entre ela e o Leonardo. 4: mulher do 
Leonardo chega e vê que já, já perdeu o Leonardo pra noiva, né... (parte 
inaudível) que tão acontecendo coisas de novo, re-acontecendo coisas. 5 eu 
coloquei a festa e a fuga, aí puxei uma setinha dentro da festa: o abraço que é 
do pai, a coisa dos alfinetes e a história da noiva estar cansada e ... 
 
Carolina – mas o abraço não é do pai,  
 
Beliza - O abraço é do Leonardo. 
 
Ludmila – não, é do noivo que.. 
 
Carolina – não, do noivo.. e aí ela fica meio... 
 
Ludmila – assustada... 
 
Carolina – e aí ele conta... (falas sobrepostas) 
 
Sabrina – mas ela acha que é o Leonardo... 
 
Carolina – ela acha que é o Leonardo, mas aí... 
 
Beliza – “Ah, é você”? 
 
Ludmila – Eita nós! 
 
Carolina – Isso todo mundo já passou. 
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Beliza – Tá, então vamos subir o nível.. que horas são? Cinco e sete. 
 
Maria – Isso é muito bom, isso que tá acontecendo aqui, essa coisa de “ah já 
passou por isso”... (falas sobrepostas) isso é muito bom, pensa nisso..  
 
Beliza - Estamos gravando. 
 
(risos) 
 
Maria – Porque...não é... é muito legal isso 
 
Beliza – Sim. 
 
Maria – Até espairece, ter essa descontração em cima.. essa.. esse jogo... 
como é que eu vou dizer.. como é que é a palavra? Esse joguinho de.. de.. de 
comentário né, de comentários em cima do que  e as sensações daquela 
cena.. tu te afasta e comenta.. é legal.. 
 
Sabrina – Tá bom pro café. 
 
Beliza – Eu não sei fazer café.. o espetáculo que tinha café.. era aquele... 
 
Sabrina – Ah, mais é que aquele espetáculo viciou.. 
 
Beliza – Eu trouxe as garrafas térmicas! 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Eu não sei fazer café... e não tem café que se passe lá em casa, só 
de nescafé... 
 
Beliza – Hã... subindo um nível, a gente falou.. a noiva é o centro do.. da cena.. 
tá, a gente falou na criada, nas pessoas.. pensando só nas mulheres que 
aparecem tá? Na criada, nas mocinhas lá dos alfinetes, as que chegam, as 
convidadas, na mulher do Leonardo.. hã... a gente não ressaltou acho que 
nenhum ponto importante da mãe nesse momento. 
 
Carolina – Na real quando ela fica furiosa ela já começa a dizer que “ela é que 
é assim”, “porque não sei que aconteceu isso”, “que ela é”.. é.. e vem tudo.. 
 
Ludmila – Na verdade ela ofende a mãe da noiva, que ela é devassa, que a 
mãe é devassa por isso a filha também...  
 
(falas sobrepostas) 
 
Todas – Sangue! 
 
Sabrina – E ainda se misturou com o sangue da outra família lá que matou 
toda a família dela. 
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(falas sobrepostas) 
 
Beliza – E a gente volta lá pra aquele primeiro dia... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Sabrina – É na verdade é assim óh, ela ta conformada pra conseguir os filhos 
e tudo mais, continuação da família né... Porque ela tava muito, muito, 
ressentida com só ela e o filho e depois ela mostrou sua verdadeira cara de 
novo né? (parte inaudível)  
 
Jéssica – Amargurada. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Sabrina – Ela tava começando a amansar depois do casamento. “Ah tá tudo 
bem consegui casar meu filho” (parte inaudível) 
 
Jéssica – Aí ela pega a pedra e bum! 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – Tipo “ah, eu avisei, eu tava certa”! 
 
Sabrina – É do tipo “eu tava certa”! 
 
Naiane – “Nenhuma mulher gosta do meu filho”! 
 
Beliza – Então nós temos... 
 
Sabrina – “Nenhuma mulher gosta do meu filho”! 
 
(risos) 
 
Beliza – Noiva... a noiva tá vai nos 5 tá? Nos 5 pontos.. Noiva, criada, as 
mulherzinhas, a mulher do Leonardo e a mãe do noivo.. tudo num... agora 
pensando, trazendo essa cena, pensando que ela é o início do espetáculo.. tá? 
Nós temos estas 4 mulheres.. ahhnn 5 com a noiva. Hã... aparecendo nessa 
loucura toda, nesse ambiente. Eu sou legal com vocês.. a pergunta é: como se 
dança isso? 
 
(pausa) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – Como se dança isso? 
 
Beliza – Como se dança hã... essa situação toda que tá acontecendo com 
essas... Isolando os homens que aparecem no... na... nessa cena.. hã, 
pensando só nas mulheres, pensando nesses 5 momentos que a gente listou. 
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Jéssica – Moleza! Eu já visei fato! 
 
Beliza – Vai! 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Jéssica – Visualizei gente! 
 
Sabrina – Vou deixar um tempo pra ver se tu também consegue chegar, 
porque eu já cheguei.. e depois a gente debate cada uma com a sua ideia. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Jéssica – Aqui ó recebida... 
 
Sabrina – Visualizou a provocação né, não o resultado. 
 
Natiele – (parte inaudível) A última? Todas dançando, cada uma 
representando 
 
Ludmila – Eu não sei assim tipo (parte inaudível) mas eu acho que a 
expressão vai ajudar (parte inaudível)... 
 
Beliza – Falem o que for vindo. 
 
Ludmila – Tipo, expressividade tanto facial quanto corporal vai influenciar 
muito em saber quem é cada mulher (parte inaudível)... 
 
Beliza – Essa era a minha pergunta. 
 
Sabrina – Tudo o que passou agora, juntando com a fala da Maria antes nessa 
função do (parte inaudível) hã... da gente ter elementos ou movimentos que 
caracterize cada uma e não assim Carol vai dançar essa.. vai... assim, a gente 
se revezar como se a gente jogasse o movimento que a gente tá pra outra 
pessoa e recebesse o movimento de outra pessoa e trocasse de personagem, 
por um tempo... mas a gente ter ou um objeto, como a Maria falou (parte 
inaudível) de cada uma, por exemplo um buquê a noiva.. sei lá eu, essa coisa, 
e em algum momento tu tá como, como se tu jogasse o personagem pra outra 
pessoa e tu recebesse uma outra personagem (parte inaudível) Mas eu acho 
que tem que ter uns elementos ahnn, uns elementos, movimentos 
característicos de cada uma assim. 
 
Jéssica – Eu visualizei tipo a noiva sentada na cadeira, e ela sentada tipo 
assim... vou trazer uma cadeira, mas eu imaginei ela tipo sentando, ela senta, 
ela senta, ela vai levantando e vai (parte inaudível) mas ela tá sentada 
recebendo... 
 
Sabrina – A Maria tá trazendo, olha ali a cadeira pra ti. 
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Jéssica – Ai ótimo! Mas tipo isso (parte inaudível) (mostra o movimento) na 
verdade não é a cadeira, e esse corpo e ela faz assim (mostra o movimento) E 
ela com uma cara de blasê bosta assim... (falas sobrepostas) e a mãe eu 
visualizei brabona assim, com movimentos mais tipo (parte inaudível)... 
 
Carolina – Eu quando tu fez a pergunta, eu pensei no que a gente fez antes.. 
 
Sabrina – É também né. 
 
Carolina – Fiquei pensando nos elementos que a gente já tem.. ahhnn 
procurar neles (falas sobrepostas) algo de onde essa história se encaixa assim. 
 
Maria – Mas um monte de noiva sentada na cadeira pulando... 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – Ah isso é ótimo! Mesmo porque todas aquelas moças querem ser 
noiva, são muitas moças na entrada... 
 
Beliza – É muita gente querendo ser noiva 
 
Carolina – São três moças mais a criada. 
 
Sabrina – Essa é a cena pro publico entrar né? Essa da cadeira com a gente 
pulando assim com cara de bunda, e as pessoas entrando ia ficar mara... 
 
Ludmila – Fora que a mãe também gostava de ser noiva, ela gostou de casar 
e ter um marido, ela também não exclui a parte dela também ter sido noiva 
 
Jéssica – Todas são noiva! 
 
Carolina – Todas são noiva! 
 
Sabrina – Ou querem, ou foram, a mulher já foi.. a mãe, a noiva e a mulher do 
Leonardo já foram noivas e as outras querem ser... 
 
Jéssica – Concluímos que: noiva. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina - #noiva 
 
Jéssica – Concluímos essa cena: noiva! 
 
Beliza – Tá, agora vou responder.. quer dizer.. vou avançar, vou provocar um 
pouco mais..  
 
(Naiane avisa que precisa ir embora) 
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Beliza - Tá.. já vou? Vai.. outro? Não sabia... tá não, quem precisa ir vai. 
 
(falas sobrepostas) 
 
(Naiane e Natiele vão embora) 
 
Beliza - Eu achei que a gente terminava 16:30, são 17h... tá bombando.. hã... 
tá... eu quero mostrar pra vocês, isso aqui vocês já viram na real, tá? Mas hã..., 
é essa era a ideia, eu lendo sozinha em casa, sem trabalhar com vocês, sem.. 
antes de inciar o espetáculo... hã... uma primeira ideia, tá, que eu acho que vai 
de encontro com as coisas que a gente fala, só não tinha pensado nessa coisa 
da cadeira... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – (parte inaudível) e na outra coreografia a gente usava uma cadeira 
né? 
 
Beliza – Porque alguém não podia se movimentar... 
 
Ludmila – Né! 
 
Sabrina – Ela quase se quebrou... 
 
Ludmila – Mas tô bem, tô bem! 
 
Beliza – Tá de pé, tá caminhando... hã... vou provocá-las com essa ideia, a 
ideia de que o público tá entrando, tá? E a gente tem todo mundo em cena, na 
ponta.. pensando na Biasoli tá? (parte inaudível) a porta da Biasoli tá aqui tá? 
Todas tão de frente pra porta e as pessoinhas tão entrando e as coisas já estão 
acontecendo aqui.. A gente pode, a gente deve, a gente quer agora nesse 
momento, usar também a ideia da cadeira, que é uma parte ótima.. Hã, vocês 
todas já em cena reunidas com algo que acontece aqui, nesse meio, e aí a 
partir de um determinado momento que é quando todos estão sentados 
acomodados nos seus lugares pra nos assistir essa imagem ela se amplia, se 
espalha por todo o espaço do corredor. Isso é uma primeira assim óh... 
primeira, da primeira ideia de desenho de cena. Tá? E aí pensando nisso, e 
depois com os trabalhos que a gente já vem fazendo hã nos ensaios, eu anotei 
coisas que pudessem hã causar esse primeiro movimento aqui, causar essa 
primeira coisa pra antes do.. de ampliar. Que aí é pensando lá no coisa das 
palavras, aí eu listei, tipo... eu fiquei fazendo em casa, copiando vocês e 
fazendo em casa.. hã... e peguei tipo, quando a gente trabalhou a palavra 
mulher e eu peguei o movimento de cada uma e pensei numa sequência, tipo 
que essa sequência ela pode tá acontecendo.. hã, nesse primeiro momento, 
nessa primeira cena com todas juntas fazendo, e aí depois espalha e a gente 
vai pegando as outras palavras.. hã, e mesclando uma palavra de uma, com 
uma palavra de outra e transformando em pequenas sequencias.. e,  com isso 
que a gente listou aqui hã, dando os sentidos, dando essa intenção de acordo 
com essas coisas (parte inaudível) hã a ideia é essa. 
 
(falas sobrepostas) 
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Ludmila – Tá pronto. 
 
Carolina – Ah, tá pronto. 
 
Sabrina – Beleza, tá ótimo 
 
Beliza – Era isso. 
 
(risos) 
 
Ludmila – Aí tu só tem que ver se vai usar cadeira ou bancos 
 
Beliza – Tem que ser banco... 
 
Ludmila – (parte inaudível) 
 
Beliza – ainda tem a ideia disso aqui... que eu esqueci.. isso aqui não é um 
quadrado aleatório.. isso aqui é assim óh, eu tenho muitas loucuras, muitos 
devaneios e eu mando pra Ludmila, tá? Aí eu enxerguei uma foto no Instagram, 
que era sabe aquele troço, aquele plástico vermelho que bota pra proteger 
construção, ele é cheio de buraquinhos?... aí eu vi outra coisa no Instagram, 
um vídeo que era umas pessoinhas dançando e tinha um chão todo cheio de 
areia, tipo.. areia 
 
Ludmila – saibro.. 
 
Beliza – talvez.. aí eu pensei que a gente podia ter tipo, esse plástico, essa 
coisa do.. no chão e que isso servisse pra várias coisas.. do tipo, que esse 
inicio tivesse tapado com esse troço e que ele fosse, a medida que a cena vai 
acontecendo, ele vai... 
 
Carolina – É o sangue? 
 
Beliza - Pode ser! Ele pode, ele pode ter várias intenções. 
 
Jéssica – O tapete da igreja é vermelho, pode ser. 
 
Beliza – Também.. pode ser o tapete vermelho.. pode ser um monte de coisa... 
 
Maria – Não tem essa cena do casamento? 
 
(falas sobrepostas) 
 
Todas – Não, essa cena não existe. 
 
Carolina – Tem uma festinha que rola lá... 
 
Ludmila – A igreja lá quem sabe aonde... aí depois volta... 
 
Carolina – E os primos tão animados pra dançar, e tão dançando... 
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(falas sobrepostas) 
 
Sabrina – Pedras. 
 
(risos) 
 
Sabrina – O avô do noivo que parecia uma montanha... 
 
Ludmila – “Eu sou bem mais baixo, eu sou bem mais baixo”! 
 
(risos) 
 
Carolina – Até o texto é engraçado. 
 
Beliza – Aí quando a gente fala “ah vamos trabalhar com o Bodas de 
Sangue”... “ah Beliza tu é dramática.. a gente vai cortar os pulsos”.. cadê os 
pulsos cortado agora? 
 
Sabrina – Nesse momento agora não, mas depois tu vai ver como é que vai 
ficar a história... 
 
Beliza – Hã... daí, eu tive essa ideia que a gente pode testar, a gente pode 
usar, aa gente pode não usar.. do.. de ter essa coisa, esse troço no chão 
 
Sabrina – Tá mas tu sabe que aquilo não é vermelho, aquilo é laranja. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Tá, mas dá pra mexer com a luz.. ahhnn eu passo por aquilo ali que o 
Guanabara tá reformando e tenho várias ideias de roubar aquilo ali.. 
 
Sabrina – Mas não é caro, se comprar um rolo daqueles.. não deve ser 50 pila. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Hã, e daí tipo.. se os banquinhos tiverem em cima disso ao mesmo 
tempo que a gente recolhe o troço, a gente recolhe os banquinhos. 
 
Jéssica – Eu tenho 4 bancos pretos, não sei se te ajuda... 
 
Ludmila – E depois tem mais dois, lá dentro do prédio. 
 
Sabrina – Se cada uma quiser comprar um banquinho pra gente sentar, eu 
personalizo cada um e depois cada uma fica com o seu de recordação. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Carolina – Eu tenho, eu tenho aqueles assim de vinte centímetros.. que eu te 
levei.. depois.. de madeira.. 
 
Beliza – Se a diretora for comtemplada com uma bolsa de extensão nesse 
curso, aí a diretora pode comprar vários bancos.. 
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Maria – Diretora, eu vou embora. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Tá bom, obrigada por ter vindo. 
 
Maria – Bem tri! 
 
(silencio) 
 
(risos) 
 
Beliza – Tá bom. 
 
Maria – Tri!! 
 
Sabrina – Ainda bem que ela tá saindo tranquila daqui né.. imagina se ela 
tivesse saindo falando assim oh: “Beliza depois conversamos”! 
 
Jéssica – Saindo apavorada... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Maria – Tá ótimo, não, o processo tá indo.. parabéns.. beijo, bom feriado! 
 
Beliza – Hã... daí a gente pode ter tipo esses banquinhos, a ideia dos 
banquinhos, as cadeiras... Pode tá em cima e pode ser puxado e isso aqui vai 
ser também pra aquela ideia do varal.. que no momento que a gente for fazer o 
varal, a gente puxa isso e abre.. 
 
Ludmila – Vou te provocar... 
 
Beliza – Provoca! 
 
Ludmila – Tu tem uma malha gigantesca... 
 
Beliza – Que tá aqui. 
 
Ludmila – Tu pode tingir de vermelho isso.. 
 
Sabrina – É bem mais barato, mais bonito. 
 
Ludmila – Mais maleável 
 
Sabrina – Maleável e da pra gente usar em alguma cena depois, de conflito, 
em alguma cena da pra usar.. inclusive essa parte do conflito que a gente fala 
do ceder. 
 
Beliza – Eu tenho três, não tenho um. 
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Sabrina – Inclusive aquela parte que a gente fala do conflito, dele com ela que 
depois um acaba cedendo, eles acabam cedendo, a gente pode inclusive 
começar a tirar ela da cena por aí, uma hora ela vai... 
 
Beliza – Me ajuda aí Titão.. 
 
Sabrina – Eu acho que é isso daí hein! 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Tem mais duas desse tamanho. 
 
Jéssica – É eu acho que só uma é pouco... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Eu acho que só na largura. 
 
Sabrina – É na largura, porque no comprimento, eu acho que é isso aí. 
 
Jéssica – Eu acho que não no comprimento 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – Na diagonal. 
 
Carolina – Uma coisa assim. 
 
Sabrina – Ainda mais na diagonal. 
 
Carolina – E eu já imaginei isso, essa, essa coisa de ir recolhendo ele como se 
fosse uma coisa na cena. 
 
Sabrina – Pois é, eu falei pra gente usar o conflito nisso aí. 
 
Carolina – Também e depois faz assim... 
 
Sabrina – O que tu pode fazer. 
 
Ludmila – Assim, oh o que tu pode fazer.. pede pra Larissa unir um no 
outro,(falas sobrepostas) tipo faz uma costura dupla, passa a reta pra ele não 
se partir né.. 
 
Carolina – Dá pra fazer, dá pra enrolar na pessoa, dá... 
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1ª Transcrição de áudio do Ensaio 8 em 04/06/2018 

Tempo de gravação: 18:11 min 

 

Beliza – Termina aí essa cena. 
 
Ludmila – Eu não consigo não rir... 
 
Beliza – Termina aí a leitura hã... 
 
Carolina – Mas por isso que eu me perco porque eu fico prestando atenção.. 
 
Ludmila – Eu fico pensando na história, aí eu me mato rindo 
 
Naiane – Eu não presto atenção por exemplo, se tu me mandar fazer qualquer 
coisa agora em cima de tudo isso aí eu não vou fazer porque eu não sei, não 
prestei atenção em nada do que eu li. 
 
Beliza – Tá é por isso que agora eu vou fazer uma simples pergunta pra vocês: 
qual é a ordem dos acontecimentos? O que que acontece na primeira cena? E 
o que que acontece nessa segunda cena? 
 
Ludmila – Aqui dentro? 
 
Beliza – Com.. pensando na mãe e na relação da mãe com o resto das 
pessoas que aparecem. 
 
Natiele – A mãe se pudesse matar a noiva, já tinha matado há horas. 
 
Carolina – Pra mim a mãe é uma.. é.. como é que se diz e uma avalanche de 
rancor, né?  
 
Naiane – É minha mãe. 
 
Natiele – Mau amada, mau amada... 
 
Carolina – Que só aumenta, entendeu? 
 
Beliza – Que bonito isso! 
 
Carolina – É uma avalanche de rancor. 
 
Ludmila – Uma avalanche... 
 
Beliza – Temos o nome da próxima cena: avalanche de rancor! 
 
Natiele – Ela não é feliz e não quer que o filho dela seja também. 
 
Beliza – Sabrina, o que tu quiser opinar tu grita daí... 
 
Ludmila – É.. hã... 
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Sabrina – Tá! 
 
(interrupção da conversa por terceiros) 
 
Ludmila – Hã, eu acho, como é que eu vou dizer? Tá ela é, a mãe é tudo isso, 
mas ao mesmo tempo da primeira pra essa ela cede que o filho se case.. hã, 
com a tal da moça, mas ela tem uma desconfiança sempre dessa moça.. 
independente de... da vizinha ter falado, dela ter conhecido e olhado nos olhos 
da guria e tudo mais, ela ainda tem uma desconfiança porque o filho dela é o 
melhor filho é o que nãnãnã... 
 
Natiele – Ela dizendo! 
 
Carolina – É o único que sobrou né? 
 
Ludmila – Exatamente! 
 
Carolina – Então... 
 
Ludmila – Então se torna o melhor. 
 
Natiele – Como ela perdeu o marido e o filho ela não quer perder esse também 
né.. e no caso ele casou.. ele... 
 
Ludmila – Mas ela é muito, ela é muito seca.. eu acho que não precisava 
dessa.. assim. 
 
Natiele – Mas talvez ela não era, ela ficou por causa da morte, ne? 
 
Ludmila – É.. também.. 
 
Natiele – Mas... 
 
Carolina – O tratamento deles é meio seco. 
 
Ludmila – É.. de todos. 
 
Carolina – Geral... 
 
Natiele – Não é.. 
 
Carolina  - Tipo... 
 
Ludmila – O Leonardo que é meio gavola. 
 
Natiele – Não e ele só fala é pá pá, deu. 
 
Ludmila – É.. 
 
Natiele – Ele não estende o assunto. 
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Ludmila – O que eu vejo todo o tempo desse casamento.. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Ludmila – O que eu vejo desse casamento: é um negócio, o tempo todo.. é as 
terras, não importa. 
 
Carolina – Mas não, vamos dizer que o noivo é suavezinho. 
 
Ludmila – Não, o noivo curte a noiva, ele gosta da noiva. 
 
Naiane – O noivo ele leva de boa. 
 
Natiele – Acho que ele gosta porque ele fica falando. 
 
Carolina – O noivo ele é suave na fala dele. 
 
Ludmila – Ele gosta da noiva.. 
 
Beliza – E tem.. tem um negócio que eu me dei conta lendo.. hã, no final de 
semana que eu tava separando as coisas pra vocês. Vocês se deram conta 
que o noivo é mais novo que a noiva? 
 
Ludmila – Que ela, sim 
 
Carolina – Ah sim! 
 
Ludmila – Ela tem 22, vai fazer 22 né? 
 
Natiele – Mas é filho, o outro que a gente viu.. 
 
Ludmila – Ele tem 20? 
 
Beliza – Ele tem.. não sei quanto ele tem, mas ele é mais novo que ela. 
 
Ludmila – É.. porque quando, foi a mãe que se apavorou, ela vaai fazer vinte.. 
porque eles vão casar no dia do aniversário dela.. vinte e dois?? 
 
Beliza – Que é a idade que ia ter o filho mais velho. 
 
Ludmila – Casam cedo as pessoas. 
 
Natiele – Antigamente né.. 
 
Ludmila – Eu já não vou casar mais... 
 
Natiele – Antigamente... 
 
Ludmila – Antigamente não, a minha mãe casou com... a minha mãe casou 
tarde.. tá! 
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Natiele – Não mais antigamente era..(parte inaudível) os pais já tinham que ir 
aqui... 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Quer falar alguma coisa Sabrina, das tuas percepções da mãe? E 
nessas duas cenas, o que que tu acha da mãe nessas duas cenas.. você esta 
sendo gravada.. 
 
Sabrina – Tá não.. hã, a mesma coisa que as gurias falaram só que tem uma 
coisa que ninguém falou e eu acho que ninguém percebeu.. ela tá pressentindo 
que o filho dela vai morrer. 
 
Carolina – É.. eu ate achei que poderia ser.. 
 
Sabrina – Ela pergunta, ela pergunta da noiva e ele diz que ela é uma moça 
boa e ela diz que ela não conhece essa noiva mas que toda a vez que ouve 
falar na noiva ela sente uma pedrada na testa, uma coisa assim ne? É que na 
verdade ela já tava pressentindo que alguma coisa ruim ia acontecer com o 
filho dela na real. 
 
(fala interrompida por terceiros) 
 
Sabrina – Depois da mãe ali, eu acho que que que do que as gurias falaram é 
isso aí, ela é muito rancorosa, a mesma coisa, a única coisa assim que eu.. dá 
primeira vez eu não tinha me dado conta, mas que eu me dei conta agora é 
que ela começa a pressentir que alguma coisa vai acontecer com.. que alguma 
coisa de ruim vai acontecer. Toda a vez que ele fala nela, ela sente que alguma 
coisa de ruim vai acontecer. Mãe é mãe, não esqueçam..  
 
(fala interrompida por terceiros) 
 
Beliza – Eu listei algumas coisas.. eu listei hã, os acontecimentos de como  eu 
enxergo essas duas cenas, tá? Dai assim, hã...  nessa primeira cena, eu 
enxergo dois blocos.. tá? Em que primeiro vem a história da navalha que é o 
punhal também, que depende dá.. dá tradução que é feita.. a primeira vez que 
eu li era um punhal, agora é uma navalha. Hã... a questão hã, da, do símbolo 
que tem, então da força que tem essa navalha. Que ele só tá pedindo o 
negócio pra ir lá cortar, os.. os pezinhos de uva.. Vinha é uva né? Tá lá pra 
cortar os, os pezinhos de uva e ela não quer porque o pai e o outro filho 
morreram numa briga de... entre navalhas e coisas e se mataram junto com os 
Felix. Então começa já nisso do.. do.. a navalha não, ela não quer que ele leve, 
mas ele tem que levar. Aí depois ela já vem e já começa a perguntar pra ele 
sobre a noiva pra saber informações da noiva. Isso é.. hã... acho que ali.. os 
dois momentos importantes da conversa do.. dele com ela. Aí ele saí, chega a 
vizinha, daí ela já vai pra cima da vizinha: “quem é a noiva”? Tá? E depois tem 
a história do.. quando a vizinha começa a falar da noiva surge o nome do 
Leonardo e ela lembra dos Felix e ela já junta o... o fato dos Felix com a noiva 
e que tudo é ruim tipo... mais ou menos isso que a Sabrina falou, ela já começa 
a ver que então ali já não tá muito.. muito legal. Isso pra mim são os 4 pontos 
principais dessa primeira, dessa primeira cena. Aí quando eles chegam lá no, 
no.. na casa da noiva, tá?.. Daí eu vejo mais dois, dois blocos assim de 
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momentos. Primeiro a chegada ali, a conversa com o pai e tal. Eles não se 
apresentam, mas conversam com o pai e depois quando a noiva entra na sala 
é a segunda parte dessa cena. E daí então assim, tá.. o... o primeiro contato 
com o.. dela com o pai da noiva, a conversa deles é sobre terra, como vocês 
bem falaram. Hã, eles tratam do noivado como um acerto, como uma coisa que 
é, então é isso, não tem emoção ela fala combinado, é isso aí. Hã e já marcam, 
a data do casamento. Tipo, ali no momento que a noiva entra... a noiva é.. 
entrar na cena ou não  já é pra que dia? É dia tal! Aí a noiva entra, é a primeira 
vez que elas se veem, que elas se conhecem, que elas se conhecem.. Hã... 
eles trocam.. tem aquele momento ali que é mais tranquilo de troca de 
presentes e oferecer comida. Hã, ela já corta o negócio da comida, já fala do... 
que eles tem que voltar, pela distância que ela já tinha falado antes. Que eles 
tem que voltar, confirma o acerto do casamento, então tá é isso, é o nosso 
combinado, vai manter a palavra não sei quê. E, no final, uma das coisas que 
eu não tinha me dado conta, até o dia que eu li de novo. Isso tinha passado 
batido sempre pra mim. Ela chama a guria de filha, no final.. a última coisa ali 
que ela diz.. que ela dá: “tchau filha”! Tipo, parece que ela tava desconfiada. 
 
Carolina – Baixou a guarda... 
 
Beliza – Não sei que e baixou a guarda, deu uma.. tá, ok, já vi quem é, vou 
trazer pro meu lado, sabe... 
 
Ludmila – Tu sabe que antigamente tinha isso né? Quando tu casava, ai passa 
a ser pai.. passa a ser filha, mãe.. 
 
Beliza – Daí tipo, isso foi o principal assim que eu separei.. hã, incluindo, não, 
não tinha incluído essa coisa que a Sabrina falou dela sempre.. não, não tinha 
incluído assim de forma tão descritiva. 
 
(pessoas entram na sala e interrompem) 
 
Beliza – Dai.. dai, tipo.. eu separei esses momentos, que eu acho que são os 
principais da conversa. E de tudo o que vocês falaram eu não sei se vocês 
querem acrescentar algum ponto mais importante talvez alguma parte que eu 
tenha... 
 
Naiane – A criada, a criada ela só aparece (falas sobrepostas)... 
 
Beliza – É ela recebe, abre... 
 
Ludmila – Abre o vinho, abre.. (silêncio) Ah, uma coisa, que eu acho que 
nunca foi falada: a mãe é controladora. Ela pode ser tudo, mas é muito durona, 
tu pode ver que ela diz pra ele que ele não ia tomar, não ia tomar o vinho. Ela é 
controladora. 
 
Beliza – Da mesma forma como ela fala do almoço dele, da mesma forma com 
ela diz que ele não vai levar a navalha. 
 
Ludmila – É ela controla tudo, e tu tem que passar por ela antes.. não 
interessa.. ela é controladora, é uma outra.. um outro adjetivo que eu não tinha 
pensado, pensado em várias ações, mas isso não. 
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Beliza – Tá, então a partir disso a gente vai começar a aquecer, na verdade 
como a gente já tá aquecidinha do calor, a gente vai fazer direto.. 
 
Sabrina – Vocês estão embaixo do ar condicionado quente? 
 
Beliza – Sim, no 30 graus. 
 
Sabrina – Ahh, eu tive até que botar um roupão de tão frio que tá aqui. 
 
Beliza – Na verdade tavam os dois ligados, ai eu e a Nattih a gente tava 
ficando sem respirar e desligou um.. Hã... então assim óh, a partir desses 
acontecimentos é que a gente vai desenvolver o.. a próxima cena, que eu 
gostei da sugestão de nome que ela é uma avalanche de rancor. (falas 
sobrepostas) Uma avalanche de rancor e que a mãe é geminiana. Já 
identificamos o signo da mãe (risos) Hã, então assim oh, vamos passar pra 
parte prática, que a gente vai começar no Viewpoints e aí eu vou lembrando 
essas coisas aqui e vou propondo improvisações pra vocês. Tá? Sabrina, 
agora nesse momento tu vai começar a assistir e aí quando a gente for 
começar a criar movimentos específicos, ai eu vou ir te solicitando também.. 
pode ser? 
 
Sabrina – Pode! 
 
Beliza – Tá! 
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2ª Transcrição de áudio do Ensaio 8 em 04/06/2018 

Tempo de gravação: 10:55 min 

 

Beliza – Tá, e ai? 
 
(falas sobrepostas) 
 
Natiele – Meu Deus.. não... essa parte do final.. do abandono da... do 
abandono da mãe.. foi pra mim foi muito. 
 
Ludmila – Dor? 
 
Natiele – Não digo dor, ai mas pra mim parece que foi assim óh.. pesado, ai 
não sei.. 
 
Beliza – Vamos lá pra perto do.. do coiso.. 
 
Carolina – Ela é pesada.. 
 
Natiele – Mas... 
 
Carolina  - É difícil né? 
 
Natiele  - Foi bem... fiquei... 
 
Beliza – Tudo.. tudo o que eu tinha planejado.. 
 
Ludmila – Pode desligar um pouquinho? 
 
Beliza – Pode. Tudo o que eu tinha pensado em desenho de cena.. 
 
Carolina  - Mudasse? 
 
Beliza – Eu não sei mais o que fazer porque vocês são muito melhores do que 
a minha imaginação. 
 
Carolina – (fala inaudível) 
 
Beliza – Mas não é cara.. é.. é.. é real... tá, não senta, não senta que a gente 
vai, já vai continuar. 
 
Ludmila – Tá e tu veio pra cá? 
 
Beliza – Eu vim pra cá.. não senta assim... não relaxa... 
 
Ludmila – Não tem como.. 
 
Beliza – Sabrina, tu conseguiu escutar o que eu falava e acompanhar o que 
elas faziam ou o ângulo não.. não.. não 
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Sabrina – Consegui.. hoje a conexão tá tri boa, dá pra ouvir tudo.. 
 
Beliza – Tá, hã... o que que tu enxergou dai? 
 
Sabrina – O que que eu enxerguei? 
 
Beliza – Da mãe. Do que a gente... do que a gente leu e do que a gente 
discutiu e o que que tu enxergou das gurias fazendo? 
 
Sabrina – Tá, eu.. eu vi que algumas caminhadas.. é.. por exemplo, do início.. 
o que eu tava pensando. Algumas caminhadas hã... eu acho que demoraram 
pra atingir uma mãe assim, sei lá eu. Pelo menos, a minha mãe né.. a mãe que 
eu tenho a concepção na minha cabeça assim. Eu tava muito.. eu não sei se 
eu enxergo ela muito enérgica, muito sem paciência, muito rancorosa como a 
Carol disse, e tinha umas caminhadas muito lentas assim, que não, que eu não 
tava enxergando ela. Mas depois elas foram se transformando com a.. com o 
movimento elas foram se transformando. Mas algumas atitudes apareceram 
direto ali. A Naiane era muito firme, Carol.. eu acho que a.. a.. a Nattih foi a que 
mais demorou assim, eu acho a... pra mim né.. a eu enxergar pela mãe que eu 
enxergo, não sei o que ela tava pensando. Mas que depois também elas 
ficaram, mesmo diferentes, elas ficaram... ah, não sei como é que.. dizer... elas 
se complementaram, elas eram mães diferentes, mas elas se pareciam a 
mesma mãe. Né, então com atitudes diferentes, eu achei legal que a Lud, deu 
uma caminhada característica pra essa mãe. Né, ela tinha uma coisa que ela 
puxava a perna assim, que era.. e era uma caminhada firme e bem rancorosa, 
né? Mas a Lud também demorou a chegar nessa caminhada, no inicio eu 
também tava achando que ela tava muito mole, uma mãe muito mole, muito 
melancólica só.. não.. não tinha toda aquela.. aquela firmeza, coisa que até a 
Carol falou depois. Não acho que foi a Lud mesmo que falou que ela é muito 
controladora. Né.. e depois as sensações assim, eu achei muito legal, quando 
viu a noiva então era coisas.. que saíram ali e que era assim, analisando “quem 
é tu pra casar com o meu filho”? Né.. e, uma.. a navalha dá.. que a Naiane fez, 
ficou muito forte que eu claro.. vocês ficam caminhando o tempo inteiro né, 
enquanto eu tava, eu não conseguia prestar atenção, as vezes me chamava 
atenção uma e eu não tava vendo o que as outras tavam fazendo porque o que 
aquela uma tava me prendendo, né. Mas eu acho que é, apesar de no início ali 
na parte da caminhada de algumas encontrarem essa mãe, depois ela chegou 
e ficou. E é bem difícil, eu fico assistindo de longe quando eu não tô em todos 
os ensaios dá vontade de ficar só assistindo. Tanto que eu não tenho aqui, pra 
tentar fazer nada. 
 
Beliza – Não, é que.. assim óh.. a ideia que eu tinha de montar a cena na 
verdade era iniciar com essa parte mais de aquecimento, mais pra criar uma 
ambientação, pra... eu tô me repetindo né? 
 
Ludmila – Tá dando eco. 
 
Beliza – Que legal... 
 
Sabrina – Que? 
 
Beliza – Eu tô.. eu tô me ouvindo enquanto eu falo, mas eu vou abstrair isso aí. 
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Sabrina – Ah é que ela deu uma, deu uma falhada mas agora voltou ao normal 
 
Beliza – Tá. Hã a ideia que eu tinha era tipo, hã, passar por esse momento pra 
gente passar pra um segundo momento de... de construção de definição de 
movimentos, mas vocês já me deram os movimentos. Por isso que eu comecei 
a gravar quando eu me liguei que isso ia acontecer, eu comecei a gravar, que 
eu... 
 
Carolina – Assim, te deram no sentido que tá ai dentro do teu celular né? 
 
Beliza – Tá dentro do celular, mas a gente vai olhar agora no celular. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Não, a gente vai olhar agora e eu vou dizer: eu quero esse, quero 
esse, quero esse.. 
 
Naiane e Carol – Ah tá! 
 
Beliza – Porque assim óh, a minha ideia, como eu botei aqui.. hã.. a minha 
ideia era a seguinte: talvez ela continue assim tá? Vou tentar, desenhar pra 
vocês.. hã.. eu quero que... 
 
Natiele – Eu quero.., 
 
Ludmila – Eu gosto quando tu fala eu quero que diz.. que tu mostra que tu é a 
diretora 
 
Beliza – Ai desculpa.. 
 
Ludmila e Natiele – Não! 
 
Ludmila – Eu acho que é bom! 
 
Ludmila, Natiele, Beliza – Eu quero! 
 
Beliza – Eu quero que a cena inicie da seguinte forma: que tenham 3 
banquinhos aqui e três banquinhos ali, seguindo a diagonal, os banquinhos.. 
porque, o inicio tem esses movimentos que eu iria propor uma “fazeção” de 
movimentos, mas vocês já fizeram.. hã.. vão ser todos.. 
 
Sabrina – Fazeção? 
 
(risos) 
 
Beliza – Pois é eu não achei a palavra, eu tô emocionada ainda com o que 
elas fizeram ali. Hã... vão ser todos sentados, todos.. hã, sincronizados.. todas 
juntas. 
 
(falas sobrepostas) 
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Beliza – Fizeram esses movimentos que vão ser 12, que a gente vai selecionar 
do vídeo. São 12 movimentos que vocês vão fazer.. 
 
Carolina – Oi? 
 
Beliza – 12 movimentos sentadas. 
 
Naiane – Iguais? 
 
Beliza – 12 movimentos diferentes, que vocês já fizeram é só vocês mapear. 
 
(falas sobrepostas) 
 
(risos) 
 
Ludmila – A Carol, depois ela esqueceu e tá rindo. 
 
Beliza – Hã... 
 
Carolina – Sério, eu tô apavorada.. é tenso. 
 
Beliza – Vocês não vão nem precisar parar pra criar, porque vocês já criaram, 
entendeu, os movimentos já tão ali. 
 
Carolina – Tá, então é só decorar.. vamo lá! 
 
Beliza – Ordenar e decorar, a ideia é a seguinte: 3 aqui, 3 aqui e que vão fazer 
sincronizadinhas. Jéssica e Sabrina também entram nessa cena, tá? Só não 
vão fazer os movimentos agora, porque na verdade minha ideia mudou, então 
tu vai só assistir hoje tá? 
 
Sabrina – Ah tá porque não tem como acompanhar fazendo alguma coisa aqui. 
 
Beliza – É não tem como. Hã.. feito isso, feito essa sequência, ela acaba de 
uma forma que não sabemos ainda com luzes de neon aqui.. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Aí vem, feito isso.. hã.. vocês vão.. uma de vocês que é a Carol, que 
eu escolhi agora... Ah vocês mandaram eu dizer eu quero e eu escolho... então 
agora estamos trabalho nesse ritmo.. 
 
Ludmila -  O espetáculo é teu... 
 
Beliza – A Carol vai criar, criar não... vai.. vai pegar estes movimentos que já 
foram criados e que foram feitos sentadinhos, e fará em pé.. vai ter um solinho 
assim.. 
 
Carolina – Tem que decorar mais coisa? 
 
Beliza – Em pézinha. 
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Carolina – Decorado? 
 
(risos) 
 
Beliza – Ensaiado. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Tá, e vocês... vocês 3 mais as outras duas, Jéssica e Sabrina.. 
ahhnn... na minha primeira ideia vocês iam ficar, voltar, vocês iam permanecer 
sempre nos banquinhos, ia ter uma fazendo o solo e as outras permanecendo 
sempre nos banquinhos. Mas eu não quero mais, porque eu quero essa coisa 
da caminhada. Todas vão ser a mãe, embora tenha uma ali fazendo solo, 
vocês vão ser esses sentimentos todos que tão rondando essa mulher. Tá? 
Pode ser a caminhada com movimento.. não precisa ter movimentos, não não, 
não é uma caminhada dançada. Nem sei se a gente pode dizer isso. Mas 
vocês vão tá, sabe? Rondando ela? Tipo pode ter um momento que tão todas 
em círculo e ela tá ali dançando e vocês tão tipo... nela. Mais ou menos essa a 
ideia. Tá? E o final eu não me lembro. 
 
Carolina – Tá 12 movimentos no banquinho? 
 
Beliza – Ai iria pra o movimento do.. do.. sangue aquele, mas agora eu já não 
sei onde a gente vai botar o sangue, que eu acho que talvez não tenha mais, 
porque pra mim tá.. me basta. E a música é.. essa última. 
 
Ludmila – Hum, aquela dos gritos? (canta a música) 
 
Beliza – É a dos gritos. 
 
Ludmila – É a que eu mais gosto. 
 
Beliza – Tá então assim, primeiro passo: vamos pegar os banquinhos, que tão 
aí e a gente vai ver no vídeo, hã... vai separar os movimentos. 
 
Carolina – Ah tá os 12 movimentos, vão ser iguais pra todas? 
 
Beliza – Sim, vai ser sempre igual.. pra ti também (falas sobrepostas) tu vai 
fazer sentada e depois em pé. 
 
Ludmila – É, tu faz os dois. 
 
Carolina – E eu tenho que tá sincronizada com elas? 
 
Beliza – No momento que vocês tão fazendo juntas, tu tá sincronizada com 
elas. No momento que tu te levanta pra fazer o solo.. 
 
Carolina – Ah tá! 
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Beliza – É que tu.. são aqueles movimentos mas a gente vai adaptar eles para 
o espaço. 
 
Carolina – E continua sendo os 12 movimentos? 
 
Beliza – Continuam sendo aqueles movimentos. 
 
Carolina – Não vão ser 24 por exemplo? 
 
Beliza – Não.. não.. não 
 
(risos) 
 
Carolina – Tipo 12 aqui, mais 12 , 24... 
 
Beliza – Não... (falas sobrepostas) É porque pelo número de acontecimentos 
da cena, por isso são 12, não é um número cabalístico. É o número de coisas 
que eu falei pra vocês, que são 12. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Por isso que eu disse que vocês tem os movimentos.. 
 
Carolina – Eu fiquei pensando que diabo é isso de 12 gente? Pra quê 12?  
(risos) 
 
Beliza – Tá? Eu vou parar de gravar nesse momento. 
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Transcrição de áudio do Ensaio 14 em 25/06/2018 

Tempo de gravação: 13:16 min 

 

Beliza – Agora podem falar tudo o que vocês quiserem, em relação ao que 
está acontecendo nesta cena...(pausa) Não precisa falar o que vocês 
escreveram, mas se tiver mais coisas além do que foi escrito... do que está 
acontecendo... 
 
Carolina – Eu resumi na primeira frase.. eu só.. que aí eu tentei escutar e 
enfim.. Botei só uma frase mas.. hã, no primeiro momento o que me parece, 
que a mãe tá tão desorientada, não admite que ninguém chore, não admite a 
tristeza da noiva, da vizinha, de quem for porque ela é a mais sofredora da 
história. Então, a gente não sabe o que é isso, resumindo assim, no primeiro 
momento. 
 
Ludmila – É, é como se.. tipo a noiva não é mãe né? Então tipo ela não sente 
o que ela tá sentindo como mãe. É um outro sentimento de perda. Então acho 
que é um pouco isso assim. Eu não sei se as vizinhas tem filhos também? 
Então tipo por isso que eu acho que ela não admite ninguém porque ela 
perdeu. 
 
Carolina – Porque ela já tinha perdido... então. 
 
Ludmila – É, tipo.. ela perdeu todos entendeu? Todos! E tipo ela enfatiza na 
hora do eu, no fundo no fundo sempre foi ela, nunca foi a noiva o centro de 
tudo, sempre foi ela. 
 
Natiele – Eu notei que desde que eu fui escutando, eu anotei a frase aqui até 
pra não esquecer. Ela fala assim da bonita, tá falando e eu até anotei da gente 
pegar movimentos fortes. 
 
Ludmila – É eu também anotei. 
 
Natiele – Até pela fala é bem, aí eu me lembrei da Maria que queria que a 
gente usasse coisa.. os movimentos fortes, movimentos.. eu fiquei viajando 
assim, várias, várias coisas. 
 
Ludmila – Acho que tem um outro momento ali também que pega mais pro 
lado assim da função de ser um espetáculo com essa coisa de feminismo e tal 
e tudo mais, quando a noiva diz que é meu corpo né?, tipo.. 
 
Naiane – “Acenda o fogo, abra as mãos, você por meu filho e eu por meu 
corpo”. 
 
Ludmila – É, exatamente essa frase, é essa, assim tipo “meu corpo, minhas 
regras”. (risos) Eu até anotei aqui entendeu, então tipo, entra mais essa parte 
aí, entendeu. Não importa o que tu fala, é meu corpo, tu não sabe o que eu tô 
sentindo.. sabe.. 
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Carolina – Eu ia anotar isso ai depois eu não anotei. Eu anotei que hã, dela 
falar assim mulher fraca, exatamente por tu atender ao teu corpo a mãe diz 
assim: “mulher fraca”.. né. 
 
Ludmila – Tipo como assim? 
 
Natiele – Aí depois vem a vizinha falando e eu botei como se fosse o conflito 
delas duas, entre... 
 
Ludmila – Hã, outra parte assim que eu, que eu fiquei pensando assim, 
quando ela diz, a mãe diz né.. do ficar ali, da terra ali, de daquele lugar né, 
como se ela .. Ela criou uma raiz ali né? Como ela mesma diz as minhas raízes 
e coisa, tudo é aquela maldita terra. Que acontece tudo naquela terra e ela não 
sai dali entendeu, é como se ela tivesse num... exatamente num limbo que ela 
escolheu. 
 
Natiele – Sim, que na verdade eu acho que tem esperança que vai encontrar 
ele vivo. Tipo assim porque, ela falar que não sai dali, que não... acontece 
gente, da pessoa achar que vai encontrar, que vai encontrar e vai.. e fica 
naquela coisa ali, naquela fissura. Eu acho que me passa isso ali. Que ela acha 
que vai ficar ali, que tem ele, ali onde foi assassinado. 
 
Ludmila – É um resgate no caso? 
 
Natiele – Sim. 
 
Ludmila – Sempre vai ter a lembrança? 
 
Natiele – Sim. Ela tando ali, ela vai ter ele do lado. 
 
Ludmila – Eles! Eles todos ali. 
 
Carolina – No final do texto tem o símbolo da faca né, que se repete (parte 
inaudível) essa frase assim: “some dentro da mão”. Achei forte a frase. Fica 
quase como uma poesia assim, um negocio cantado né e o some dentro da 
mão, essa coisa da faca. 
 
Natiele – Esse ar tá me matando. 
 
Ludmila (risos) – Isso saiu na gravação, mas esse ar tá me matando. 
 
Beliza – Mais alguma coisa em relação a movimento? 
 
Ludmila – Hã, o que botei assim, movimento tá... 
 
Carolina – Eu imaginei tá, não escrevi.. tu tá gravando? 
 
Beliza – Tô gravando. 
 
Carolina – Esse movimento dela diz assim pra vizinha e eu acho que ela fala 
pra noiva, eu imaginei elas chorando e ela: “não chora, tira a mão do rosto”, 
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essa coisa assim, tipo,   (demonstra o movimento enquanto fala), é um 
movimento que na hora quando tu falou eu fiquei imaginando isso nela.  
 
Ludmila – É um troço meio súbito assim.. tuc, tuc (demonstra o movimento) 
não espera, eu acho que é um diálogo aí, por isso que coloquei relação de 
olhar e talvez de movimento entendeu. De exatamente isso que a disse tipo de 
tá falando, mas antes é um... 
 
Carolina – Antes é...  
 
Ludmila – É uma reação, mais ou menos o que gente fez hoje na aula do 
estímulo externo. Tipo ela faz o.. sei lá, tipo esse movimento que a Carol fez e 
ela responde de uma outra forma, de repente não sei como, enfim... tanto que 
eu coloquei aqui tipo relação de olhar, hã, eu pensei em movimentos amplos, 
sei lá porque, hã.. pensei em forte e pensei em todas as direções. Tipo não, hã, 
tentar criar uma relação de girar dentro dessa diagonal assim, tipo ser uma 
rotatória, não sei como mas eu fiquei pensando um pouco nisso. Acho que de 
movimentação foi isso. 
 
Carolina – Eu não fiquei pensando muito movimento, mas algumas imagens 
me vieram quando.. essa, a do corpo.. hã, sei que quando ela falou essa coisa 
aí do corpo eu imaginei bom é nesse momento que ela fala do corpo, então, sei 
lá, ela admite que ela tem um corpo, dai fiquei pensando no toque assim, né, 
uma coisa assim, né. E o símbolo da faca, um pouco. 
 
Ludmila – Não e eu acho que é bem isso, se a gente for pensar durante toda 
a... a.. o que a gente já tem de cena de espetáculo, a gente não se toca, em 
nenhum momento. 
 
Carolina – É não tem, porque não tem. 
 
Ludmila – É sabe, não tem toque. Tem depois ali quando elas vão me arrumar 
agora e tal que seria a Jessica, mas durante não tem assim... 
 
Carolina – Seria um... 
 
Ludmila – Então, é e de repente mesmo que seja um contato raivoso de ódio, 
ter algum contato.. se cabe enfim, seria um teste mesmo... Seria acho que um 
conflito literal. 
 
Beliza – Mais alguém? 
 
Natiele – Ali quando ela fala que não é fraca, que não sei que, não sei que.. 
que é da mãe, da mãe e a noiva, acho que é uma parte pra trabalhar. 
 
Ludmila – Outra parte que fala também uma coisa de porta, saída... Eu anotei 
mas não me lembro bem a frase agora. (pausa) Mas eu acho que sangue é a 
palavra que mais se repete eu acho durante toda a peça, se repetiu nessa 
parte. (pausa) É quando eu botei porta aqui eu botei do lado concreto, hã, mas 
eu pensei no concreto eu fiquei pensando quando ele falou de morte, cemitério, 
mas eu pensei nas tumbas assim, que tem aqueles troços, duro assim, tipo 
querendo ou não a mãe tem um coração altamente de  pedra né, tipo, ela se 
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fechou pra tudo e pra todos assim, então eu acho... (falas sobrepostas) é eu 
acho que sim 
 
Naiane – A gente não perguntou pra Sabrina. 
 
Beliza – Tá não, eu vou perguntar, só que aí tem que jogar pra lá (direciona o 
gravador para o computador) Tu ouviu o que a gente tava falando aqui ou tá 
muito ruim? 
 
Sabrina – Bah, muito pouco, tá muito enrolado. 
 
Beliza – Tá, então vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra elas, vou fazer 
pra ti. Se repetir não tem problema tá, tô gravando. Hã, das coisas que tu 
percebeu na cena, não precisa ler o que tu escreveu porque tu vai me mandar, 
mas coisas além do que tu escreveu, o que que tu vê dessa cena e o que que 
tu enxerga de movimento seja hã, se tu acha que tu tem que falar alguma coisa 
a mais além do que tu escreveu. 
 
Sabrina – Não, eu não escrevi nenhuma cena tá? Eu escrevi algumas 
sensações né eu acho. Tanto da mãe, quanto da noiva, acabou que eu escrevi 
três de cada uma, não tinha nem visto, durante as cenas. Tá.. eu acho que a 
Lud falou um pouco uma das coisas que eu entendi ali da mãe, essa coisa da 
teimosia de não, não sair da casa, da terra dela, de ficar lá sozinha. Tá, e ao 
mesmo tempo que ela tá sofrendo ela não quer se entregar a esse sofrimento, 
não quer mostrar pros outros que ela sofre. Ela quer se fazer de forte e acaba 
no final ela se entregando a essa volta da noiva, né, que ela acaba aceitando a 
noiva mesmo de longe. Ah tu... né, isso ai já foi lá mais pro final. E uma coisa 
que eu tava pensando agora e que eu acho que uma das gurias falou, acho 
que a Lud que é a que tá mais perto aqui e eu acho que eu escuto um pouco 
mais, é a função do cemitério. Foi a Lud que falou em cemitério agora a pouco? 
 
Beliza – Foi. 
 
Sabrina – Tá, eu tava pensando que ela falou “ah cemitério é pros outros, 
cemitério é pras outras mães” e tal, e me passou a sensação enquanto a Lud 
tava falando do cemitério, chamar atenção do cemitério que pra ela é o... ela 
morreu, a casa dela ali já é o túmulo dela, né então ela pros outros o cemitério, 
pra ela é aquela casa. Ela vai ficar ali, ela já tá morta. Tá morta ali dentro e não 
precisa de cemitério, não precisa de mais nada, já é o túmulo dela ali. Isso aí 
me passou pela cabeça agora. E a noiva eu anotei assim.. hã, que ela parece 
que quando ela volta parece que ela se sente em dívida com a mãe e entrega a 
própria vida pra mãe ali, né ela também quer morrer. Então as duas acabam 
aceitando e se sentindo mortas pela atitude dela também né. E o tempo inteiro 
que ela viveu nessa dualidade, na dúvida né, que entre a tranquilidade que o 
noivo passava pra vida dela, até o final da vida dela e esse amor avassalador 
que ela tinha pelo outro. E essa, essa pontuada que ela dá muito forte na honra 
dela, dela ser uma mulher pura. E depois eu anotei pras duas que acaba sendo 
um destino trágico né, que as duas acabam se unindo no mesmo destino esse 
de morte assim.. foi as coisas que eu anotei. Hoje de tarde quando eu tava 
lendo, eu não sabia que tu queria só a noiva e a mãe, tá eu achei que a cena 
que tu queria montar era tipo a cena final assim, e isso me remeteu muito ah... 
lendo toda a cena com todas as personagens essas que tão durante a cena, 
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me lembrou muito aquela, aquele exercício que a gente fez quando fui a 
primeira vez lá na AABB. Que parece que tá a mãe ali e vai chegando mais 
gente, e aquela angustia de a gente.. a gente repetiu incansavelmente a 
mesma movimentação por diversas vezes, né, então é aquela angústia de tá 
sempre repetindo hora devagar, hora mais rápido, uma próxima uma da outra, 
daqui a pouco muito distante uma da outra. Isso me remeteu a isso, eu não 
sabia o que tu queria da cena né. Então mais ou menos foi o que pensei assim, 
mas se tu tá pensando em fazer só a noiva e ela, só as duas e os dois embates 
eu acho que não tem nada de diferente assim ao que eu consegui ouvir das 
gurias falarem, que é mais um enfrentamento de olhar é tentar cada uma se 
expressar com movimentos amplos né, dando as suas razões e tal, eu acho 
que é mais ou menos isso... 
 
Beliza – Tá. 
 
Sabrina – Vocês conseguiram me ouvir ou me embolou também? 
 
(Falas sobrepostas) – Sim! Tudo! 
 
Beliza – Bem direitinho. 
 
Ludmila – Super claro. 
 
Beliza – Melhor do que a gente, que nós mesmas. 
 
Sabrina – E eu só consigo ouvir quem tá mais perto aqui, a... ouvi pouquíssimo 
a Carol e a Nattih só ouvi ela abrindo a boca e fechando. 
 
(risos) 
 
Beliza – Tá.. me manda por foto isso que tu anotou, por favor, manda lá no 
grupo... 
 
Sabrina – Tá, eu te mando tá, não sei se tu vai enxergar que tá de lápis num 
caderno quadriculado. 
 
Beliza – Tá, mas manda igual. 
 
Sabrina – Mas eu mando. 
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Transcrição de áudio do Ensaio 15 em 02/07/2018 

Tempo de gravação:  06:30 min 

 

Beliza – Agora podem falar, até se quiserem me xingar inclusive.. Falar sobre 
como.. 
 
Carolina – A tarefa? 
 
Beliza – Sobre a tarefa, como foi? 
 
Carolina – Ela é difícil porque assim, no momento que tu começou a falar 
aquelas frases, não sei que a gente tava... aí eu vi que eu tenho uma tendência 
a escolher movimentos muito pra dentro e minimalistas, sei lá. E aí, bom, aí eu 
achei difícil fazer coisa mais ampla, mais intensa porque a música ela é (faz 
movimento) dá vontade de fazer assim. 
 
Natiele – E ficar... 
 
Carolina – E ficar e aí eu acho que é o contraponto da música... de repente... 
 
(pausa) 
 
Beliza – Lud e Nattih... 
 
Ludmila – Não.. ela teve.. uma diferença assim, não sei se é porque a gente 
sabe que é a última cena enfim... Mas ela tem um peso maior assim, não sei 
explicar como. É porque assim junta todo um sentimento de todo um 
espetáculo né de todo, cena, e no momento que é as duas coisas, no momento 
que tu é uma ou a noiva ou a mãe e aí junta todo aquele sentimento da mãe, 
da noiva, da perda do marido e do filho e se torna muito pesado assim. Hã, é 
realmente uma dor que tu trás assim nos ombros, talvez por isso que eu tenha 
escolhido mais movimentos de ombro assim. E é o mesmo caso tipo, eu ficava 
pensando, “bah movimento amplo” e tipo a música lá no tararã.. tipo morrendo 
e tipo, como assim? Fazer um troço amplo sabe, ficar de quem... Viajando 
assim... 
 
Natiele – Custei também pensando os movimentos. Aquele ali do choro contido 
mais, pra mim foi o mais difícil (falas sobrepostas) é raro eu chorar, mas 
quando eu choro, eu choro. 
 
Carolina – Eu achei difícil... 
 
Ludmila – Eu achei dívida, dívida e o choro contido.. porque eu fiquei 
pensando no choro contido, “bah ela quer um troço amplo”, porque o choro 
contido, eu geralmente quando eu choro contido tipo, eu me abafo entendeu? 
Tipo, e eu fico encolhida, tipo eu não fico ampla quando eu choro contido. 
Então pra mim foi o mais assim... 
 
Carolina – Tive que imaginar na mãe... 
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Ludmila – É assim. 
 
Carolina – Que ela tava putassa... 
 
Ludmila – É sabe? Do tipo... (faz movimentos) 
 
Carolina – Aí eu imaginei ela. 
 
Ludmila – Estou recolhidíssima, não estou sentindo nada... mentira, estou 
sentindo tudo. Mas... foi difícil assim, talvez todo mundo.. não sei... talvez as 
pessoas não tenham uma ideia da onde, o espetáculo vai até um pedaço por 
que ele tem um ápice e tipo bum, bum... ele tem aquela calmaria do negrito e 
depois a pessoa acho que vai pensar “bah, agora vai ficar tudo bem” e tipo e tá 
morrendo entendeu...tá morrendo. Eu acho que é a grande sacada assim.. 
 
Beliza – Hã.. as palavras primeiro.. não só as palavras tá? Toda a dinâmica 
saiu do que vocês falaram semana passada, tá? Hã, tanto o que eu li, quanto a 
escolha das palavras, diferente lá da primeira cena que foram as minhas seis 
palavras e elas eram muito mais genéricas tentando pegar o todo do texto e o 
todo das personagens. Essa é totalmente direcionada ao que tá acontecendo 
naquelas últimas quatro páginas. Hã, direcionada à mãe e à noiva, e são 
coisas que vocês falaram, tá? Hã, o porque dos movimentos amplos: 
justamente isso que a Carol falou, a música ela faz tu te encolher, ela já te dá 
uma coisa dentro... 
 
Carolina – A gente estaria toda em câmera lenta, todas assim oh (mostra 
movimento). 
 
Ludmila – Morrendo, literalmente. 
 
Beliza – E pra que exista espetáculo, pra que vocês sejam enxergadas e pra 
que tenha, que cause um efeito em quem tá assistindo, tem que ser 
movimentos amplos e fortes. 
 
Carolina – Não, e aí quando tu falou movimentos amplos também, dai eu fiquei 
pensando que a gente, esse sofrimento é da mãe, mas a mãe ela não sofre 
assim (faz movimento), ela não sofre assim, ela sofre assim, assim, assim (faz 
uma série de movimentos fortes, batendo) Ela.. né.. eu imagino ela assim.. 
 
Beliza – E vocês mesmas falaram salientaram: movimentos amplos e fortes.. 
por isso que eu botei. 
 
(risos) 
 
(falas sobrepostas) 
 
Beliza – Vocês falaram... 
 
Carolina – Pior... 
 
Ludmila – E o mais engraçado, vocês não tem um delay? Assim porque eu 
tenho esse delay né, tipo agora eu tô aqui parada e eu tô pensando bah eu 
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poderia ter feito tal movimento, em tal lugar ali, tipo veio agora entendeu? Que 
eu não tô pensando  no negócio, tipo aconteceu, agora por exemplo de eu 
querer fazer outras coisas pensando em tais palavras entendeu? Tipo eu tenho 
esse delay assim, que talvez poderia ficar mais legal do que eu pensei. 
 
Beliza – Isso é a magia da improvisação... 
 
Ludmila – Né? Agora fiquei viajando aqui, mas é bizarro... 
 
Beliza – E eu não vi os movimentos de vocês de frente, eu pedi pra fazer direto 
na câmera porque eu tava repetindo pela 10ª vez a música eu já tava querendo 
me dar um tiro entendeu? E aí se eu enxergasse vocês de frente, eu não ia 
conseguir então... vocês também acho que não iam conseguir.. Aí eu prefiro 
dar uma, faz direto na câmera e aí eu vou observar isso com a cabeça fria.. 
Tá? É isso.. Alguém quer falar mais alguma coisa para ser gravado? 
 
Ludmila – Viva el matriarcado! 
 
Beliza – Tá isso não vai pro tcc.. embora, poderia... 
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Questionário 1 – modelo  

Entregue às bailarinas no final de abril/2018 
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Grupo de Discussão gravado em 30/08/2018 

Tempo de gravação: 59:17 min 

 

Beliza – Iniciando a gravação em 30 de agosto de 2018, hã... 3h e 35 minutos, 
grupo de discussão hã... do espetáculo entre lorcas tramas. Primeira pergunta: 
Qual a sua ideia de personagem para ou na dança? Vocês podem falar à 
medida que vocês se sentirem a vontade... 
 
(pausa longa) 
 
Ludmila – Eu acredito que é difícil pensar num personagem especifico, eu 
acho que depende do processo na qual tu vai tá participando que vai se dá 
esse personagem. Eu acho que é muito difícil surgir um personagem, eu acho 
que depende de cada processo assim, de cada dinâmica, enfim.. Aí vai 
surgindo um personagem vai se moldando um personagem. 
 
(pausa) 
 
Sabrina – Eu acho que, por exemplo, de acordo com.. com o espetáculo tá?! 
Pensando no espetáculo que a gente fez em cima de personagens. Eu acho 
que a gente saber que teria que representar alguma coisa facilita quando a 
gente tá criando, enquanto a gente é intérprete-criador..hã... não só bailarino 
ne? Não só intérprete, eu acho que a gente conhecer um pouco, saber que tem 
um personagem específico ou mais de um personagem específico como foi 
nesse caso... hã, facilita um pouco pra criação dos movimentos eu acho porque 
de uma certa forma tu tem que sentir aquela pessoa né? Tem que, hã, por 
exemplo pra mim foi muito fácil criar movimentações pensando enquanto mãe, 
né?! mas eu sei que hã, e isso também por um momento foi fácil, mas por outro 
foi difícil por que, em outros momentos onde eu não deveria criar pensando em 
mãe mas pensando na minha relação, na minha vida aquela da ser mulher, 
vinha muita coisa de mãe, então acaba sendo um personagem também. Eu 
acho que pensando assim, pensando na dança especificamente eu acho que 
tem alguns tipos de trabalho como a Lud falou que depende do tipo de 
trabalho, depende do tipo de processo, não cabe personagens, eu acho. Né, eu 
acho que tem até gente que critica, eu.. quando a pessoa bola uma historinha 
pra montar uma coreografia, eu pra mim é mais fácil, desde que seja uma 
historinha da minha cabeça, que eu vou ser um personagem também. Hã... 
mas eu acho que tem alguns,  tem algumas coisas que não cabe personagem, 
mas... acho que é isso. Pra dança, na dança pensando também um pouco no 
nosso processo, eu acho que pra mim é isso. 
 
Carolina – E eu acho que a questão do... do personagem na dança, o que 
diferencia um pouco é que quando tu te inspira num personagem, na dança 
permite tu te inspirar também em vários personagens e fazer esse.. essa 
montagem de sentimentos né? Diferente do que acontece de repente com o 
teatro, então essa transição assim de... do... que que representa, que dá 
significação assim, porque não, a gente não precisa se apegar tanto a 
representar né, e sim a trazer e como é que a gente traz esse sentimento 
assim, da inspiração junto. 
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Sabrina – É eu acho que é mais ou menos pra moldar a nossa intenção de 
movimento do que pra representar, eu acho. Né, acho que combina com o que 
a Carol falou, não precisa ser o personagem. Ah tinha horas que tu dizia assim: 
“Ah, agora tu vai ser, no final tu vai ser a mãe, tu vai ser a noiva, elas vão ser 
as vizinhas”. Beleza! Mas a gente tava com toda a movimentação ali que a 
gente criou pensando em todas as mulheres, né! Ah a gente deu uma intenção 
a mais porque era só a mãe que a gente naquele momento, ser só a mãe. Mas 
é só mais uma intenção, não que.. que por exemplo o público soubesse: “ah, 
realmente agora aquela ali é a mãe, agora aquela ali é noiva”... Eu acho que 
ficou... que é muito mais pra nós na dança.. uma criação.. hã... um subsídio de 
criação do que uma interpretação em si, não que não exista dança-teatro, onde 
tem personagem, ou o balé, por exemplo, o balé é personagem e ponto. Né?! 
 
(pausa) 
 
Beliza – Mais alguma coisa que vocês queiram falar em relação a essa 
primeira pergunta? 
 
Sabrina – Eu só vou retificar aqui que é balé de repertório, tem balés que não 
tem personagem. 
 
Natiele – Eu faço as minhas palavras... 
 
Sabrina – A das minhas colegas... 
 
Beliza – Então hã, segunda pergunta: Como a personagem ou 
personagem/texto se aproxima da dança/movimento? 
 
Sabrina – Ah eu acho que eu já respondi mais ou menos na outra questão isso 
(risos) Pra mim foi muito legal criar, eu acho que quando a gente escreveu 
algumas coisas no início pra ti né, sobre quem já tinha trabalhado com texto hã, 
eu acho que foi muito legal, muito legal assim. Eu acho que a.. nos dá um 
norte, né.. não fica o movimento pelo movimento. Então pra criar, como eu 
dizia antes, pra criar, pra saber que tu tem que seguir uma linha, um 
pensamento ou um texto no caso, porque a gente também criou em cima de 
pedaços né, de fragmentos de texto.. hã... eu gostei, eu pra mim é um artifício 
muito bom. Eu acho que se eu tivesse que criar por criar, qualquer coisa: “ah 
eu quero que vocês criam três oitos aí do jeito que vocês quiserem”, eu 
provavelmente ia me perder muito. Que até em aula quando a gente faz prática 
“ah cria não sei que, não sei que..” eu fico aqui: “e agora? Que que eu vou 
fazer?” E quando a gente é direcionado a criar em cima de alguma coisa, nem 
que seja do que que a gente comeu ao meio dia, ai fica mais fácil. 
 
Ludmila – Parte de um estímulo né. Partir de um estímulo se torna mais fácil... 
hã, porque tu vai fazendo conexões né, conforme tu se programou e foi nos 
trazendo aos poucos também, eu acho que isso também foi interessante, tu 
trazer aos poucos cada detalhe que tu queria.. hã, durante o processo.. hã.. 
resultou, né teve um resultado final depois. Porque juntando, fazendo essas 
conexões né, de todos os processos que tu praticou, aplicou na gente, formou-
se não a personagem mas várias personagens. Então tipo, que eram uma só, e 
aí se diferencia também um pouco do teatro, que as vezes o teatro tu recebe a 
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persona. Tu vai ser essa persona e é isso. E tu poder ser várias, talvez a dança 
te possibilite isso justamente por causa do movimento. 
 
(pausa) 
 
Carolina – Só pra completar.. mas não é nada.. falando de estímulo.. As vezes 
quando tu é estimulado a criar, improvisar a partir de um estímulo, de uma 
sensação é uma coisa. E o personagem ele traz uma sensação pra gente, né, 
que as vezes era muito parecido e que as vezes era diferente. Então, cria uma, 
até uma facilidade que a Sabrina falou, porque aí tu tenta te inspirar também no 
que esse personagem sente e aí, tu tem uma, uma imagem assim mais, mais 
concreta do que o sentimento abstrato. Então só... 
 
Naiane – Ou aproximar de situações também né, tipo, teve personagens que 
eu aproximei por exemplo, a mãe eu aproximei muito da minha mãe, né, então 
hã... alguns personagens eu pensava em situações que já, que a gente passa 
assim, que talvez não tenha nada a ver com o que tá sendo proposto ali, mas 
sei lá te dá, alguma coisa daquilo, daquele contexto, não sei, te dá um start, te 
leva assim pra algum, sei lá, alguma coisa que tu já passou. E tu acaba... eu 
acho que o estímulo ele acaba partindo em torno disso assim, é pra mim esse 
foi o primeiro trabalho, que né, aconteceu em relação a partir, não de 
improviso, não que trabalhasse com improviso, mas é o improviso a partir de 
um estímulo. E eu acho, e hoje, eu tenho uma outra visão referente a.. ao 
improvisation assim porque hã, porque antes era, eu tinha um certo medo em 
trabalhar improviso justamente porque... o corpo da gente ele já é meio hã... 
principalmente o meu assim, eu tento... desconstruir muito mas ele ainda é 
muito fechado dentro dá.. dá técnica da dança afro assim, né, da técnica que 
não existe da dança afro no caso. E, e toda a vez que vem essa questão dá... 
do improviso, eu não consigo sair disso e eu vejo dentro de uma mesmice, uma 
mesmice, e não é não sair, da, do, da dança afro, mas é a movimentação, a 
mesma movimentação, entende? Então, é, ao mesmo tempo que eu não vejo 
que eu saí disso no espetáculo, mas, porque o meu corpo é isso, eu sou isso 
entende, mas é, mas eu consegui pensar através de um outro viés assim, 
consegui pensar esse mesmo movimento a partir de um outro olhar. 
 
Beliza – Mais algum comentário da segunda pergunta? (pausa) Então 
passando pra terceira pergunta, hã, ela tem.. eu vou fazer a pergunta e vou 
fazer duas subperguntas durante as respostas de vocês, tá? Então, terceira: 
Como cada uma enxerga a construção de personagens dentro do processo de 
criação do espetáculo? 
 
(pausa) 
 
Sabrina – Ai que difícil que não pode explicar...  
 
Beliza – Posso repetir a pergunta... 
 
(risos) 
 
Beliza – Pode falar em voz alta para que eu repita a pergunta... Terceira 
pergunta: Como cada uma enxerga a construção de personagens dentro do 
processo de criação do espetáculo?  
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(pausa) 
 
Carolina – Eu só tenho uma frase, eu acho que a construção ela, ela não é, 
não sei se se é o termo linear, mas eu tô buscando um termo melhor, mas ela 
é.. é um percurso que tu faz, que não, ele não é fixo assim, uma coisa só. Ele 
atravessa vários, tu constrói o teu personagem, mas ele não é fixo dentro do 
espetáculo, é isso eu acho. 
 
Sabrina – Eu me lembro que teve um dia que a gente tava ensaiando.. que a 
gente!.. é bom, a gente tava ensaiando, né.. eu lá em casa e vocês. Vocês 
fizeram a... a cena... que foi pra cena da Carol, quando criou.. quando vocês 
criaram, que eu criei depois, quando vocês criaram os movimentos.. não eu 
não cheguei a criar aquela cena, aqueles movimentos. Quando vocês criaram 
os movimentos que depois ia, não, não era a da Carol, era a da iguana, que 
depois foram.. (risos) que foi através da mãe, foi a mãe né?! Hã, em vários 
momentos da mãe, eu me lembro que eu falei, que eu comentei com vocês 
depois que a gente conversou, hã.. que eu conseguia ver a mãe de cada uma, 
só que ao mesmo tempo era uma mãe só. Eram várias mães ali, eram vocês 
quatro, inclusive né? A Jéssica já não tava hã... Eram diversas mães 
diferentes, eram diversos olhares da, da mãe, só que ao mesmo tempo era 
uma mãe que se conversava. Podia ser a mesma mãe em momentos 
diferentes, né? Então eu acho que não teve um personagem nesse espetáculo, 
ah eram as mulheres de Lorca... elas eram pra nós: a mãe, a noiva, a mulher 
do Leonardo, as vizinhas lá e a mãe da noiva.. da mulher do Leonardo, eu 
acho, não me lembro a sogra do Leonardo se tinha ou se não tinha. Hã... elas 
eram cinco ou seis, né, não me lembro quantas.. a criada também tinha, eram 
seis com a criada, né.. que uma, uma representaria todas as vizinhas. Não 
eram seis, eram milhares de mulheres ali, no momento que a gente pensa 
assim: “ah é baseado nas mulheres de Lorca”. A gente trabalhou pra estímulo 
essas seis mulheres, mas sei lá eu quantas mulheres têm nesse espetáculo. 
Sabe? E mesmo assim ao mesmo tempo todas elas são a mesma e todas elas 
são as seis. É muito complexo mas é... 
 
Natiele – Eram corpos diferentes, movimentos diferentes, mas ao mesmo 
tempo parecia que os movimentos eram todos iguais, assim sabe.. E... (risos) 
e, me esqueci o que eu ia falar...deixa eu recapitular... 
 
Ludmila – Eu acho que além dessas seis mulheres, hã, que tinham ou a 
mulher que tinha, surgiram ainda mais mulheres.. Porque tinha nós, os nossos 
sentimentos, as nossas movimentações. Que partiam do estímulo, claro, das 
mulheres de Lorca, mas também era um pouco de nós todas ali. De.. faz 
também parte do processo da gente tá, estar presente ali. Então mesmo 
quando a Sabrina diz: “Ah, eu vi a mãe de cada uma de vocês”, talvez era.. 
talvez não, era o olhar de cada uma de nós sobre aquela mãe que surgiu 
outras mães. Além daquilo que a gente pensava, que a gente tava pensando 
numa mãe e ela enxergou uma outra mãe.. então.. é várias mulheres para além 
de seis... 
 
Sabrina – Sim, exatamente foi o que disse. Eram seis para o estímulo, mas 
surgiu milhares ali. E cada dia que a gente tinha a.. um estímulo de uma das 
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personagens... cada dia diferente criou uma mãe diferente. Eu mesma em 
diferentes momentos provavelmente eu interpretei aquela mãe de outros jeitos. 
 
Naiane – Até porque não tem como né, não ser assim.. é.. o nosso corpo ele 
muda diariamente né, não só.. Não tô falando nesse momento em aparência, 
mas to dizendo tipo, muda diariamente, justamente pelas coisas que a gente 
sente, que a gente passa naquele dia, né, e provavelmente o nosso corpo 
responde àquilo que a gente tá sentindo. E falo por mim assim, principalmente 
em questões de movimentações o meu corpo ele é claro né, no que eu tô 
passando naquele momento e a cada semana, hã.. por mais que repetisse o 
personagem ou seja o que for era.. não tinha como ser a mesma mulher 
assim.. 
 
Ludmila – Mas agora uma... 
 
Naiane – justamente pelo processo que a gente... 
 
Ludmila – Mas agora uma coisa é fato, a mãe ficou como a personagem de 
maior estímulo para as criações. Se for pensar a gente sempre fala na mãe, a 
gente não consegue falar da noiva, da vizinha, da ama. Sempre a primeira que 
surge é a mãe. Então ela é a representante de.. dos estímulos assim.. ao meu 
ver.. 
 
Beliza – Eu vou incluir as duas subpergutas, hã.. dessa pergunta agora nesse 
momento, tá?! Hã... Como se dá essa construção de personagens dentro do 
processo de forma individual? É a primeira subpergunta. E como se dá essa 
construção de personagens dentro do processo de forma coletiva? 
 
(pausa) 
 
Carolina – Eu acho que todo mundo já falou um pouco aqui sobre a forma 
individual daí.. hã.. eu acho que o que torna individual, esse processo um 
processo, o individual, o que diferencia a parte individual, é exatamente ao que 
eu me identifico com a personagem, que é trazer o que da personagem eu vou 
me identificar ou eu vou, ou vai me mexer.. vai mexer comigo ou vai ser um 
estímulo pra eu criar. E que as vezes, aí pulando pro coletivo, acontece o que a 
Sabrina falou, acontece de um individual, alguma coisa do individual casar 
muito com o coletivo. E aí a criação coletiva, pensando nos momentos que a 
gente meio que criou junto assim, é aquilo assim que vem um pouco do 
Viewpoints, é tu te deixar afetar pelo outro. Então tu sempre tá criando e ao 
mesmo tempo a Sabrina criou algo aqui do meu lado que me fez eu me 
movimentar de outra forma assim. Então mesmo que eu não tenha pensado na 
hora, mas aquilo eu acho que esses dois pontos assim que eu lembro. 
 
Ludmila – Causa e reação. 
 
Natiele – O individual eu vou falar primeiro. Aquela da terceira cena tá que eu 
faço.. tu levou as imagens e botou, eu escolhi aquela que ela tava, não me 
lembro o nome da.. da autora.. que ela tava tipo espelho, que ela tava toda 
numa turbulência. Eu escolhi aquela imagem porque era o momento que eu 
tava... no dia anterior tinha vivido isso e foi o que me representou e por isso 
que eu fazia movimentos muito fortes, de mãos e coisa. E aí é bem o que a 
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Naiane disse, depende do nosso dia-a-dia, do espírito como é que tá, como é 
que não tá, é que vai surgindo os movimentos. E o conjunto é bem como a 
Carol falou, vai aquela química, aquela união, que uma vai entregando na 
outra. 
 
Ludmila – Inclusive a tensão. E acho que as maiores, as melhores criações 
que a gente fez foi num momento em que a gente tava tensa. Como... não 
porque a gente tava tranquila, mas que a gente estava tensa, intrigada com 
algo. Aquilo nos motivava a entender porque que aquilo tava nos intrigando e 
tornava-se uma tensão coletiva, criava uma atmosfera e que aí as coisas iam 
acontecendo. Mas, individual eu acho que é como a Carol disse, é de 
perspectivas, de identificação. Querendo ou não a gente acaba da gente dizer 
“mas a gente acabou fazendo algo parecido”, porque a gente passa pelas 
mesmas coisas. Em momentos diferentes, mas se gente for ver é tudo um ciclo 
e a gente passa por situações parecidas e eu acho que tem um pouco a ver 
com isso também, do momento, das coisas acontecerem, daquele momento de 
que está acontecendo ali e do que virá daquele momento todo ali.. o há de vir.. 
 
Sabrina – Eu acho que, hã... pra eu, pra eu é ótimo.. pra mim que tava lá 
distante nas criações individuais principalmente, hã... me marcou muito as 
coletivas, porque é bem o que a Carol disse: a gente é estimulado pelo 
movimento do outro. Aquele exercício que a gente fez no primeiro ensaio que 
eu vim, que a Maria foi ver, que a gente não tinha nenhuma cena, cada uma 
tinha o seu movimento individual, criado e que eu acho que foi das imagens.. 
não, as imagens a gente criou aquele dia? (falas sobrepostas) Não, foi das 
imagens né, depois aquele dia a gente criou uma cena, a gente anexou mais 
um pedaço do coisa. Hã... naquele momento ali eu acho que criou uma energia 
no grupo... A partir daquele... que eu acho que é a tensão que a Lud falou, 
porque todas as outras vezes que eu tava junto com vocês, que a gente 
ensaiou o espetáculo inteiro era aquele mesmo, aquela mesma coisa. Não sei 
ficou um espetáculo intenso, não tenso.. ficou um espetáculo intenso.. né?, que 
é um pouco diferente. Porque quando a gente fez ah.. eu acho que aquele ali 
foi o momento, foi o primeiro ensaio que eu tava junto, que tava completo, foi o 
momento que a gente fez todo mundo junto uma coisa que era separada ao 
mesmo tempo coletiva. E ali, por exemplo, eu fazia.. a Nattih chegou, a 
quando.. começa, né? Quando tu achar que ela fez um movimento que te 
convide tu vai lá e faz, e assim a gente foi entrando né? Então é o que a Carol 
falou, eu fiz um movimento aqui, mas ela fez aquele movimento ali que me deu 
vontade de fazer agora esse aqui, a gente foi conectando hã... os movimentos 
e o sentimento naquele momento quando a gente via o rosto da.. o rosto ou a 
intensidade de expressão uma da outra, a gente acabava transformando o 
nosso movimento que aqui a pouco tinha uma outra intenção, numa intenção 
diferente e eu acho que foi ali que criou esse, essa intensidade do espetáculo. 
Porque eu me lembro depois que todos falamos e acho que a Maria também 
comentou né, desse momento no espetáculo.. Ai que ia ser tão legal se tivesse 
no espetáculo um momento assim e não sei que, e depois tu resolveu que o 
final ia ser aquilo ali né? Aquilo ali, não exatamente aquilo ali, mas nesse meio, 
nessa mesma ideia. 
 
Ludmila – Que partiria né? 
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Sabrina – Partiria daquela mesma ideia e... e eu não sei, eu tava sempre 
distante mas junto né?! E ao mesmo tempo eu conseguia enxergar cada 
criação individual, cada característica de uma e ao mesmo tempo uma 
coletividade que... olha eu acho que nem sei se isso é possível.. se eu já tinha 
sentido isso em outros, em outras coreografias coletivas, ou em outros 
espetáculos, e uma conexão assim com outras colegas de dança, sabe.. eu 
acho que foi, foi muito diferente assim. Pra mim foi muito diferente assim. É e 
quando eu digo que criou essa intensidade é que assim ó, parece que a 
energia que se criou naquele momento ela não se dissipou mais, então todos.. 
E tinham ensaios que a Nai tava mal, tinha ensaios que uma faltava, as vezes 
eu não conectava pra não ver o que vocês estavam ensaiando pra eu poder 
criar coisas diferentes, né? E quando a gente se encontrava parecia que, pra 
mim que tava longe, parecia que eu tava ali o tempo inteiro, que eu sabia o que 
eu tinha que fazer em que momento eu tinha que esperar, o que que uma ia 
fazer, o que que a outra ia fazer, né?! E isso depois teve no palco triplicado.  
 
Ludmila – A gente pode dizer que.. eu digo por mim, pra mim mesmo distante 
do outro lado da tela, tu não estava do outro lado da tela, não havia ausência 
assim da Sabrina em nenhum momento, em nenhum ensaio. Como também 
não houve depois que a Jéssica saiu. Não houve ausências, estava todo, tudo 
ali... nos movimentos, na energia que tinha se criado durante, ao longo do 
processo assim. E, isso é um.. eu acho que é algo bem difícil tu manter aquela 
mesma intensidade de.. de ensaios assim e tu conseguir levar a mesma, numa 
apresentação ou até mais do que tu.. tu chegou a construir. Eu acredito que 
isso seja o grande feito duma montagem de espetáculo. Que tu continue 
mantendo essa atmosfera. 
 
(risos) 
 
Beliza – Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a essas.. a essa 
pergunta? (risos) Vou passar pra quarta pergunta então, tá? Além do texto 
dramático, quais outros estímulos utilizados nos ensaios contribuíram no 
processo de construção/identificação/apropriação das personagens?  
 
Naiane – Hã... repete por favor... 
 
Beliza - Além do texto dramático, quais outros estímulos utilizados nos ensaios 
contribuíram no processo de construção/identificação/apropriação das 
personagens? 
 
Carolina – As imagens, as frases... 
 
Naiane – A música até... 
 
Carolina – As músicas, a trilha sonora... 
 
Ludmila – A trilha sonora, sem dúvida. 
 
Carolina – Teve os filmes que tu, mandou.. não sei se foi filme. 
 
(falas sobrepostas) 
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Carolina – Assim, no início pra dar aquela... 
 
Ludmila – E além disso acho que as dinâmicas que tu foi criando, que hã, que 
tu foi pensando assim.. hã... por mais que tu levasse a imagem, tu já tinha hã.. 
tu elaborava um outro material, vamos botar assim, material em cima daquilo 
ali. Então se criava outro estimulo a partir daquele mas já era um outro 
exercício, um outro estímulo. 
 
(pausa) 
 
Beliza – Mais alguma coisa que vocês queiram falar dessa pergunta? (pausa) 
Pergunta cinco: dentro do processo de montagem do espetáculo quais foram 
as dificuldades encontradas pra alcançar a 
construção/identificação/apropriação das personagens? 
 
Sabrina – Eu não achei tão difícil. Eu acho que a dificuldade maior, tá mais no 
que a gente já falou antes, o que a Naiane falou... sobre o nosso estado de 
espírito no dia. A última vez que tu fez o.. uma vídeo chamada.. um ensaio, só 
eu e tu por vídeo. Lembra aquele dia eu tava travada, que eu até te disse ah, 
bah hoje eu tô assim, não tô conseguindo, tô sem imaginação, eu não tô 
conseguindo criar e não sei que.. que acabou que foi a .. o que eu criei pra 
última cena, que a gente usou na última cena, que óbvio depois eu dei várias... 
várias não... modificadas na intenção do movimento. Aquele dia pra mim assim 
foi... e era só uma palavra, eram palavras né, eram as palavras honra, sangue, 
faca, punhal.. sei lá eu, uma coisa assim. Hã... aquele dia pra mim, foi... mas 
eu acho q era muito mais pelo meu estado de espírito, porque eu acho que a 
gente combinou meio que ia ser de manhã e depois passou pra tarde e não sei 
que, sabe.. nos outros dias eu me preparava pro ensaio e aquele dia eu acho 
que foi uma coisa de “ah, vamos fazer agora”, “vamos fazer mais tarde”, 
“vamos fazer não sei que”... não me lembro como é que foi, eu sei que a gente 
mudou alguns horários e eu acho que a minha dificuldade maior foi muito mais 
por estado de espírito e a outra coisa é o senso comum dos meus movimentos, 
como a Naiane falou. Pra mim parece que eu tô sempre fazendo a mesma 
coisa. Então as vezes quando eu digo, quando eu te mandava os vídeos e te 
dizia “tá Beliza, tá mas não tá tudo a mesma coisa?”, “tá bom e é assim que tu 
quer” e não sei mais o que, e a impressão que eu tinha era que mudava o 
estímulo mas eu tava fazendo sempre a mesma coisa. Então a dificuldade pra 
mim, foi essa assim. Porque pra me identificar com as.. com as personagens 
não foi tanto. Claro eu nunca fui criada, nunca cuidei de ninguém, nunca tive.. 
quer dizer, eu tenho a minha filha que eu posso usar como.. né me colocar em 
algumas situações, mas por exemplo, nunca fui sogra ainda e então hã... 
algumas coisas assim,  que são mais difícil, que eu não vivi, não foi tão difícil 
assim... não me lembro quem foi que falou, uma das gurias falou que a gente 
achava um ponto de conexão com aquela personagem né?! Por mais que a 
gente não tivesse vivido aquela situação ou não, ou não fosse, não tivesse 
passado pelo, pelas características daquela personagem a gente pegava um 
ponto de conexão, um elo que fosse o mínimo e criava. Pelo menos pra mim. 
Então eu acho que o meu estado de espírito era muito mais difícil e... do que 
me conectar ou tentar conseguir criar em cima delas. Pra mim foi... 
 
Naiane – Eu acho que vem de uma negação de entrega involuntária, assim 
sabe porque.. aquele dia mesmo que me marcou muito assim dentro do 
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processo, foi aquele que eu... cara eu não, meu corpo não tava ali sabe?! Eu 
não tava ali assim. Tanto que eu não consegui, eu tava num dia ruim, tava 
numa semana ruim, mas eu não achei que ia me afetar tanto no processo. E aí 
tanto que eu até refleti assim, como que algo tinha me tirado tanto da.. é não 
sei se da minha zona de conforto assim, mas não sei.. é realmente eu não 
consegui e tanto que eu te falei: “Beliza não tenho condições, eu não consigo 
criar, eu não consigo.. cara eu não, não tô afim, entendeu? Não tá rolando”. E 
não sei até que ponto é.. partia desse não estar afim sabe? Talvez eu estivesse 
muito afim, mas não tinha estímulo, não tinha clima, não tinha nada que fizesse 
eu entrar no jogo que as gurias estavam, sabe? Que eu olhava e eu me lembro 
que isso me chamou muita atenção porque eu olhava pra elas “tchê mas elas 
tão na mesma evolução de sempre e eu não tô conseguindo.” Eu lembro que 
eu só caminhava, caminhava, caminhava, caminhava pela sala e tu falava os 
negócios e eu ali assim.. e eu caramba, sabe? Vou fazer, e eu não.. e ai fazer 
tal coisa e aí e a minha mão fazia assim e aí tipo.. e eu “gente o que que tá 
acontecendo”? E eu preferi parar porque o meu medo era de.. eu não achei 
justo nem comigo, nem contigo, nem com elas, entende? Porque o processo 
ele tava é, linear como a Carol ou alguém falou, e aí em algum momento é 
talvez aquele meu processo ia dissipar tudo, né? Então eu preferi parar e tal, e 
eu acho que é essa questão dá, dá entrega assim. Se a entrega não acontece, 
era e foi.. esse processo pra quem não se entrega, não se entrega aquilo que 
tá fazendo assim, eu acho que é, que é impossível.. ele.. tu tem que tá 
presente total assim, e isso não como algumas pessoas falam, tipo esquecer o 
mundo lá fora.. não! O mundo lá fora tem que tá presente, inclusive, sabe? Pra 
ti conseguir é, fazer relação com a tua vida, com a tua história, com aquilo que 
tu sente e tal.. e o personagem e pá. 
 
Ludmila – Pegando o gancho do que a Naiane disse, mas eu concordo com o 
que tu diz, mas eu acredito ainda mais no processo de cada um. Tu percebeu 
que tu não tava naquele momento e tu resolveu sair, porque era o teu 
processo. Cada um tem um processo diferente. Talvez se tu não tivesse saído 
naquele momento, teria gerado um outro tipo de estímulo, um outro tipo de 
movimento que não seria esse. De repente foi necessário naquele momento, tu 
não ter participado e ter entrado depois no próximo ensaio ou enfim, depois.. 
Hã.. agora falando de mim.. hã.. eu acho que foi justamente ao contrário assim, 
a minha dificuldade era realmente criar uma personagem, me distanciar. Que 
eu não era a mãe, eu não era a noiva, e eu apenas estava recebendo 
estímulos para que eu criasse uma outra personagem a partir dela, que não era 
eu. Então essa pra mim foi a minha maior dificuldade. De me distanciar das 
situações delas que não tinha nada a ver com a minha na atualidade. Então 
essa pra mim foi a minha maior dificuldade assim. E outra, hã... talvez tenha a 
ver também com a função de movimento assim, de movimentação, de achar 
que é uma mesma movimentação ou até mesmo pelo olhar do outro. Hã... 
Esse, nesse trabalho significativamente, tem um grande significado pra mim 
assim porque quebrou esse tabu de que o olhar do outro vai me atingir, de 
algum modo. Ressignificou total isso pra mim, que era uma dificuldade minha. 
Então eu acho que essas foram.. foi uma dificuldade porque eu tive que 
entender isso e começar a aceitar que ia ter muitas pessoas tipo me olhando e 
que eu ia ter que olhar no olho delas e inclusive o teu olhar, porque tu estava 
me olhando, o olhar da Maria que ia assistir, olhares das minhas parceiras de 
cena, então isso foi quebrando, essa generosidade também delas e o público 
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porque participou depois, acabou participando, hã... fez com que quebrasse 
uma dificuldade que se tinha no início do processo assim. 
 
Sabrina – E a gente se olha muito né? 
 
Ludmila – O tempo todo. 
 
(pausa) 
 
Beliza – Mais alguma coisa que vocês queiram falar em relação a essa 
pergunta? 
 
Sabrina – Posso falar uma coisa em relação ao teu olhar? O teu olhar como 
diretora é agoniante, tu não tem noção. Tu é muito, tu fica muito séria. Assim 
óh, parece outra pessoa. Tchê, não e é legal porque assim óh, porque, como é 
que eu pensava antes assim.. hã.. não sei se tem alguma pergunta relacionada 
a isso depois mas eu já vou falar agora aqui porque a Lud puxou o gancho.. 
hã.. tchê a gente se fala todos os dias, e é todos os dias mesmo, do bom dia ao 
boa noite e bobagem e não sei mais o que. Como é que a gente vai perder 
essa, essa intimidade de falar bobagem e... e dizer assim “tá agora a gente tem 
que ficar quieto sabe”? “Agora tem que calar a boca, para de falar sabe”? É 
uma coisa assim, o Thiago sempre me criticou quando eu participava da 
Abambaé porque eu sou uma pessoa que não consegue calar a boca, então eu 
tava ensaiando, dançando e falando. E ele mandava eu ficar quieta, porque 
“tchê tu não consegue ficar quieta”? Ele chamava atenção do colega lá na 
ponta (parte inaudível), ele chamava atenção do colega lá na ponta e aí ele 
tava explicando não sei que e eu me metia, sabe?! E ele dizia assim, “criatura 
eu não tô falando contigo, sabe”? E então, e aí eu ficava pensando nisso e eu 
achei que foi muito bom porque eu acho que isso também vem da tua 
formação, eu não sei se algum outro colega teu que tá fazendo montagem, não 
sei como é que foi a Jéssica, eu participei pouco da.. da..da.. do processo da 
Jéssica né, fui a uns dois ou três ensaios só.. hã.. não sei eu via Jéssica, eu 
não sei com a Carol que era a bailarina né, mas eu via a Jéssica muito mais 
meiguinha assim. Tu...(faz som de monstro) é que eu não vi, sabe eu não sei 
se é por ser a Jéssica que é toda, sabe...mas hã.. é que também eu não era 
bailarina dela, entendeu? De repente eu não percebi isso nela enquanto.. 
enquanto...intérprete 
 
Carolina – Mas eu acho que por exemplo... 
 
Sabrina – Mas eu assim, só pra finalizar assim.. o teu olhar é, tu fica séria, tu 
entra num, numa seriedade, que assim óh, eu tenho que ver cada centímetro 
de movimento que elas tão fazendo ali pra ver o que que é legal e o que que 
não é. E.. e.. tu.. “tá agora deu, ô gurias agora deu”, quando a gente de vez em 
quando se perdia brincando, não sei que.. “tá vamo lá”? Tá vamo lá e a gente 
ia... sabe? 
 
Ludmila – E isso é muito bom porque desmistifica aquela função do pessoal do 
profissional e da opinião, de levar pro pessoal. Porque acho que não tem a ver, 
ali ela era diretora e nós era as bailarinas dela, tipo amizade.. isso sim é 
separar uma coisa da outra. Não é pro pessoal, não vou.. por exemplo na cena 
que eu tinha que ser a noiva lá no desespero.. “quero que tu faça de novo” eu 



80 
 

já tava irritada com aquilo (risos) “mas eu quero que tu faça de novo”. E eu 
tinha que separar que ela não era minha amiga naquele momento, (falas 
sobrepostas) ela era minha diretora e tava mandando eu fazer de novo e eu 
tinha que fazer de novo. Então tipo, isso é muito bom, de quebrar um pouco 
isso porque as pessoas tem uma dificuldade de separar: “ah ela vai ficar 
magoada” ou “ah não vou falar porque.. sei lá, a pessoa pode levar..” não, eu 
acho que tendo respeito e da forma correta, isso acontece tranquilamente e o 
exemplo é o teu espetáculo. 
 
Natiele – Aceita ou surta. 
 
Carolina – Não mas eu não vou falar porque não tem a ver, e a gente vai 
continuar falando isso.  
 
Beliza – Passando pra próxima pergunta então. É, sexta pergunta: Em cena, 
durante o espetáculo como se dá a relação entre as personagens? Essa 
pergunta ela tem duas subperguntas tá?! Que eu já vou lançar agora... 
 
Naiane – Não, não, não. Volta lá na pergunta principal, por favor. 
 
Beliza – Em cena, durante o espetáculo, como se dá a relação entre as 
personagens? Tá? Primeira subpergunta: De que forma cada personagem 
aparece na cena? E como acontece a troca de uma personagem para a outra? 
(pausa) Entre vocês e entre as personagens? 
 
(pausa) 
 
Ludmila – Eu vou responder do fim pro início. Ahnn.. a troca eu acho que eu 
acredito que tenha acontecido justamente pela criação de símbolos, ela 
acontecia a partir dos símbolos que foram criados. Não que a gente tenha 
determinado: “ah isso vai ser uma troca, esse vai ser o símbolo da troca”, mas, 
partia de algum signo de algum, de algo que.. que havia aquela troca. Não 
lembro a segunda pergunta.. 
 
Beliza – De que forma cada personagem aparece? 
 
Sabrina – Vai responder? Eu acho que elas.. Algumas personagens não 
aparecem especificamente no espetáculo. A não ser no nosso processo, pra 
criar o espetáculo. Eu acho que ficou ali mãe e noiva, aparecem. Que são as 
duas principais, né?! Elas aparecem no momento que a gente tá, e eu acho 
que elas aparecem nas, nas distribuições das cenas. Porque a gente sabia que 
naquela cena tem a noiva, a gente sabe que na cena da Carol tem a mãe, a 
gente sabe que a gente tem que ser hã... todas as mulheres de.. provocando 
ela, naquele momento e que talvez sejam outras mães provocando aquela 
mãe, né? E a gente sabe que a Lud uma hora é a noiva. As vizinhas aparecem 
na hora do.. do.. da.. do.. (falas sobrepostas) isso, né, no caso.. Mas aparecem 
ali como uma transição, sabe? Porque não é, sabe? Porque eu acho que cada 
vez que a gente era alguma coisa, não era só a gente que era. Não é? O 
momento, o final que a Naiane tem que pensar, no início e no final: “Ah eu 
tenho que pensar que nesse momento eu sou a noiva”. Tá, mas ela tem 
movimentações ali que ela criou que não era a noiva. A Carol que no final criou 
toda uma movimentação muito mais influenciada pela ideia de mãe, que ela 
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tinha e no final ela foi a vizinha, sabe? É, eu acho que especificamente não tem 
personagens, elas não aparecem assim nitidamente. 
 
Lud – É subjetivo. 
 
Sabrina – O público não percebe, não sabe quem é. Sabe? O público não 
sabe quem é. Ahnn, isso tem, isso é legal da dança contemporânea né, que as 
coisas não aparecem objetivamente, né. Então o pessoal vai ler ali a sinopse, 
que também não é uma sinopse que diz o que vai acontecer, né?! Ela também 
é muito subjetiva hã... e tá, e aí tá, são as mulheres, e provavelmente muitas 
das, como algumas pessoas vieram falar com a gente “me identifiquei com tal 
parte do espetáculo que tu tava fazendo tal coisa, me emocionou aquilo ali, vai 
tocar a pessoa de algum jeito, então daqui  a pouco aquela pessoa ali tem as 
características de uma das personagens, que a gente não sabe nem quem é, 
né? E eu acho que a troca entre nós, também se dá por, por essa mudança 
de.. de.. de cena, né. Porque a Lud no inicio ali ela ainda não é a noiva, ela é 
uma outra ali que tá faceira, brincando, não sei que e no momento que.. “ah 
agora te dá conta que tu é a noiva, a gente vai te sentar num banquinho”, ali 
ela assume o papel da noiva. Até então ela não era tão a noiva e a Carol era a 
mãe porque ela tava ali o tempo inteiro como mãe, mas antes de ser mãe ali no 
meio, ela não era a mãe. Né, então a gente sabia que no momento em que ela 
levantou e ficou sozinha ali no meio, ali ela se tornou a mãe. E fora isso, eu 
nem sei se a gente tem outros, a não ser a Naiane no início, naquela coisa né 
de quero não quero, mas vou e tá me levando, que também é muito a noiva, 
que é muito subjetivo porque as pessoas podem não identificar como noiva, né. 
Eu acho que a que mais aparece assim óh, especificamente é a cena do tecido 
da noiva e ponto. 
 
Ludmila – Que é o signo, entra o signo né, que aí entram os elementos 
cênicos, como signo né. Que é o banco e é o pano e aí se mostra né o véu e 
parará e tudo mais. Acho que é isso. 
 
Carolina – É que é essa, essa coisa de signo as vezes é pra nós diz uma 
coisa, pro público diz..(falas sobrepostas) tem outro significado né? Então uma 
coisa que tu acha que vai levar pra uma coisa, leva pra outra. E é isso que a 
Sabrina falou, isso que é a dança contemporânea. Tem, pode ter um 
significado, mas não ter, né? Pode ser construído algo que a gente não 
imagina. Então.. e os personagens também. 
 
Sabrina – E a cena da Carol ali, que ela é a mãe, que a mãe tá sendo afetada 
por várias situações, podia ser qualquer pessoa, qualquer pessoa.. podia ser 
um homem, podia ser uma criança... 
 
Carolina – E podem identificar que não seja uma mãe 
 
Sabrina – Podia ser.. e exatamente. Porque aquilo ali, aquilo ali pra nós era a 
mãe, mas pras pessoas que tavam assistindo era uma pessoa em conflito, 
sabe? Sendo afetada por fora e sendo afetada por ela mesmo. Porque quando 
a gente sai, ela continua ali afetada, né? 
 
Ludmila – Qual era a primeira pergunta? 
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Beliza – Volto na pergunta seis? Em cena, durante o espetáculo, como se dá a 
relação entre as personagens? 
 
Ludmila – O olhar com certeza, sem dúvida. Até quando a gente não tá se 
vendo. 
 
Carolina – Eu acho que é a movimentação. Ela é isso, até quando a gente não 
tá se vendo a gente tá se sentindo, então acho que é muito a movimentação. 
 
Sabrina – É legal porque eu ia dizer assim: “ah é o toque”. Não mas aí eu 
fiquei pensando, mas a gente não se toca, eu acho. Uma vez, a não ser 
quando a gente bota o negócio nela ali, é a única e a gente se pecha. 
 
 (falas sobrepostas) 
 
Carolina – Eu já tinha pensado nisso. 
 
Sabrina – E mesmo assim é a gente se toca. 
 
Naiane – Que tem tudo a ver com o que a Sabrina falou no início né? 
 
Sabrina – eu digo assim ó, a gente não se toca. 
 
Carolina – Sim! 
 
Sabrina – Mas a gente se toca, no momento que eu faço assim pra ti, eu tô te 
tocando. 
 
Ludmila – Não há o ato do toque no caso 
 
Sabrina – Porque eu ia dizer: “ah é o olhar e o toque”.. Mas não tem toque, é a 
aura. 
 
 
(pausa) 
 
Beliza – Mais alguma coisa que vocês queiram falar em relação a essa sexta 
pergunta? Sétima e última pergunta: O que mudou na sua visão pessoal sobre 
os processos de criação em dança após esta experiência? 
 
Naiane – Já falei. 
 
Sabrina – Ah, eu falei um pouco ali agora também né, inclusive da questão né, 
da tua direção, né. Que muda um pouco a perspectiva. 
 
Natiele – Pra mim mudou muito. Eu me lembro quando tu me convidou que 
disse que não queria, que eu tava com medo, que eu não tinha contato. E tu 
insistindo, insistindo. E a experiência de trabalhar com texto, com frase, com 
imagem, isso aí pra mim assim óh, me deu outra visão, vou levar pra vida isso 
aí. Várias atividades, as dinâmicas, assim óh, pra mim que tava com medo, pra 
mim foi um grande aprendizado. 
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Sabrina – Eu acho que o que eu falei ali que, de repente isso não poderia ter 
acontecido.. não poderia.. que pra mim hã, foi diferente porque eu acho que tu 
já tem, já traz isso contigo da tua formação, não só da tua formação, mas 
vamos botar.. “ah tá porque ela já é formada em direção teatral”, não! Hã... A 
tua organização eu acho, porque tem muita gente que quer coreografar e não 
sei que, mas aí para na hora, não sabe não organiza aquilo ali, ai eu tenho 
vontade de coreografar tal coisa, mas não se organiza e chega na hora e as 
pessoas ficam olhando pra pessoa. E a pessoa diz não pera só um pouquinho 
aí ela começa a criar um processo na cabeça dela, que aí tu também não é 
intérprete-criador, né, tu é o intérprete só. E aí tu fica aqui, ai a pessoa, tá 
então tá, então agora vamos fazer isso aqui, e para mais um pouquinho. Ah tá, 
isso de certa forma atrapalha pra gente que tá esperando. E eu acho que.. e dá 
um ar de desorganização, né, então eu acho que o teu, o.. o teu.. agora me 
faltou.. a.. a tua pessoa já tá preparada pra isso, também já passou por uma 
formação e a tua característica de ser uma pessoa muito organizada e 
metódica né? Hã, pra mim foi assim ó, eu tava fazendo um trabalho de 
faculdade, era, é um trabalho, mas em nenhum momento eu me senti assim 
“ah é só um trabalho de universidade”, sabe? Vamos apresentar uma coisinha 
lá, pra mim foi um trabalho impecável, profissional, tanto é que depois tu 
escutou de várias pessoas que tu devia dar segmento e  que o trabalho ficou 
muito bom. E eu acho que não deixa nada a desejar do que eu já passei de 
experiência e do que eu conheço de algumas pessoas que dirigem, pra tu fazer 
isso pro resto da tua vida, tá. E o processo com o texto, isso aí eu já falei lá, 
volta lá na fita lá no início, que a minha resposta eu já dei, que disse que pra 
mim foi muito mais fácil criar a partir de estimulo. 
 
(pausa) 
 
Beliza – Mais alguma coisa que vocês queiram falar? 
 
Naiane – Eu já falei também, eu acho que tem muito a ver com a questão da 
improvisação né, porque todos os processos que eu passei, inclusive 
montagem de espetáculo do curso é em relação a improvisação me gerou um 
certo preconceito assim né, em cima desse método. E que eu sempre evitei e 
acabei evitando usar depois, né com os meus processos e querendo ou não 
hoje essa visão muda assim né, que é possível e inclusive é muito mais fácil 
pro bailarino né, passar por essa. Até porque, hã, eu tenho um sério problema 
em não me sentir parte do processo né, e é o meu medo também 
principalmente agora em montagem de espetáculo. E, eu acho que essa é a 
melhor forma, talvez não digo a melhor né, porque não conheço outra, mas é 
talvez uma das melhores assim de deixar que o teu bailarino se sinta parte 
desse processo. E acho que é isso. 
 
Sabrina – Eu acho que se sentir parte do processo é.. 
 
Ludmila – Sim, ela. É o diferencial. Porque tu não é, sabe.. uma pessoa só. 
 
(falas sobrepostas) 
 
Naiane – Porque daí tu te sente, se é ao contrário né, se tu não te sente parte 
desse processo, tu tá tipo.. “bah massa a nota vai ser tua, tô aqui, beleza, tu 
me escolheu assim pra ser.. tá vai lá faz esse bagulho pra mim” e é isso sabe? 
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E... e tipo, eu particularmente é... já passei por experiências assim e que me 
deixaram extremamente traumatizada e mas que ao mesmo tempo me fizeram 
crescer muito né e ver... A gente não é feito só de experiências boas, né. E me 
fizeram hã, crescer muito e ver o tipo de processo que eu não quero pros meus 
bailarinos né. Então, hã, eu não quero que o meu bailarino se sinta usado 
entendeu? Tipo não quero que ele se sinta, que ele, que ele, que ele não tenha 
entrega no que ele tá fazendo, entendeu? É, então acho que, que nesse, que 
no teu espetáculo assim a gente não teve esse momento sabe, da gente não 
se sentir imerso naquilo. 
 
Sabrina – Eu acho que inclusive, hã, de cada decisão que tu também tinha que 
tomar porque o trabalho era teu, tu hã, fazia questão de ouvir cada uma, a 
opinião de cada uma. Como quando deu a saída da Jéssica, que antes tu 
conversou com a gente, né, e depois tu.. apesar de tu já ter, já ter uma ideia na 
tua cabeça de por exemplo, “há acho que eu vou botar alguém no lugar”. Já 
começou a pensar, quem é que poderia ser, aí daqui a pouco tu disse “não, 
mas não vou botar ninguém no lugar”. Sabe, todas as decisões, as... porque.. é 
bem como a gente faz isso, o Vitinho diz que faz isso com o lobinhos né, 
quando eles tinham que tomar decisão tu tem que ouvir as crianças né, mas tu 
direciona a decisão que tu quer que as crianças tomem, e por mais que tu 
quisesse ouvir todas.. quisesse, por mais que tu quisesse... por mais que tu 
tivesse algumas coisas na tua cabeça no momento que tu conversava com 
todas nós, tu tinha assim, sei lá, umas três.. hã.. umas três ou quatro 
alternativas que tu já tinha pensado, mas que tu direcionava a tua decisão pra 
o que a gente tava conversando junto contigo, por mais que ah.. “ah olha, elas 
falaram isso que eu já pensei”. Ou então as vezes tu botava na mesa, “oh a 
gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer aquele 
outro”. Mas tu fazia questão de ouvir, eu acho que isso também deixava a 
gente mais dentro do processo do que simplesmente chegar lá e dizer assim; 
olha, a Jéssica saiu, nós vamos fazer com cinco e acabou. Sabe? Hã, eu acho 
que isso poderia acontecer, que também era um direito teu, mas eu acho que 
no momento que tu pediu a nossa opinião hã, tu também nos incluiu na tua 
decisão. 
 
Ludmila – Tu levou a gente pro teu mundo Lorca. 
 
Sabrina  - E apaixonou todo mundo pelo Lorca. 
 
Ludmila – E fez todo mundo se apaixonar pelo Lorca,  
 
Natiele – Gostar de contemporâneo.. 
 
Ludmila - A perder o medo da improvisação, hã, todo o processo, o teu 
processo, a tua forma de trabalhar fez com que, hã, não foi apenas um 
processo criativo, foi um processo de aprendizagem também pra nós. Desde o 
momento de quem não tinha trabalhado com texto, eu por exemplo, hã.. dos 
exercícios, das dinâmicas e o conjunto da improvisação e partir da nossa 
improvisação não de uma coreografia já pré datada que trazia de casa. Hã, 
então tem muito a ver com isso assim, se dá por isso também tive experiências 
não muito legais, mas que também servem pra gente aprender o que se quer, o 
que não se quer e repensar a forma de criar dos processos. Com certeza o teu 
processo seguirá, hã em nós, em nossos repertórios corporais. 
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Naiane – Mas eu preciso dizer que eu não me senti tão motivada pelo texto 
assim, eu não me senti tão motivada pelo texto assim. É.. eu me senti muito 
mais pelos estímulos, talvez, é.. das frases, das atividades que tu levava assim, 
que ainda fosse através de texto né? Mas, é das dinâmicas que tu fazia em 
ensaio assim, do que texto, não me sentia tão motivada assim. Eu acho que 
também envolve a questão que eu não gosto muito de ler e tal, e aí.. tô 
aprendendo agora com o tcc no caso, mas eu gosto de ler aquilo que né, que 
eu gosto ná guria? E aí.. 
 
Sabrina – Não o que eu sou obrigada a ler 
 
Naiane – E aí isso influenciou um pouco eu acho, mas assim é a dinâmica nos 
ensaios quando a gente fazia de ler, por exemplo, né, cada um é um 
personagem, isso era legal, entende. Mas não me motivava, tipo, “ah legal ler”, 
mas não, não que eu “ah, vou sair agora fazendo movimento por conta disso”, 
não. Mas, mas as atividades sim, as atividades.. mas é.. é.. só precisava falar 
isso porque eu tô vendo que o pessoal tá falando que o texto motivou e tal.. 
 
Sabrina – Não mas eu acho acho que a gente falou que o texto hã, o texto, o 
texto em si, eu acho que qualquer texto, até as frases, as palavras (falas 
sobrepostas) por que o texto, o texto em si, o texto.. a gente gostou do Lorca, o 
texto em si ele é muito maluco, né.. eu acho que serviu muito mais de pano de 
fundo, por isso que a gente fazia eu acho que essas dinâmicas porque a gente 
ia montar a cena com aquele pano de fundo. Mas as movimentações eram 
através desses estímulos diferentes né. Não, o texto assim, é.. é.. não.. ele é 
um trágico mas ele, naquele momento que ele escreveu provavelmente foi 
trágico né, apesar de que é um texto dramático, bom a pessoa se mata e o 
outro vai lá e morre, aí o outro vai não sei que.. mas é cômico hoje pra nós 
pensar nisso né? E é um texto que claro, naquela época q ele escreveu, ele 
não é tão rico em detalhes como é a literatura que a gente lê hoje né, mas 
não... 
 
Ludmila – Porém trata de assuntos que acontecem até hoje. 
 
Sabrina – Ah sim, com certeza. Não mas é que eu digo assim, como a gente 
leu, é.. como é uma peça, é diferente de tu ler um livro.  
 
Ludmila – Sim, sim. 
 
Sabrina - É uma peça então ali o personagem sabia que tinha que tá ali e qual 
era aquela atmosfera, o ambiente ia mostrar pra ele quando ele tivesse em 
cena, né. Eu posso dar.. a Beliza vai..aahh Harry Potter, eu li todos, eu vi todos 
os filmes do Harry Potter, eu li todos os livros do Harry Potter depois de ver os 
filmes. Agora eu tô aqui né, não preciso ler texto científico, tô me achando o 
máximo porque eu não preciso mais ler texto chato. Vou ler! Resolvi ler, o 
Gabriel tem toda a série, resolvi ler todo o Harry Potter, e o Gabriel ganhou o 
tal do livro que lançaram depois da criança amaldiçoada, só que eu achei que 
era um livro, e é uma peça. Eu me decepcionei, porque? Porque é que nem o 
Bodas de Sangue, fulano fala não sei que, fulano não sei que, nessa cena 
agora eles tão em tal ambiente, não sei que, ai a cena a fala de um, fala de 
outro, fala do outro. Isso é chato. 
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Ludmila – É fragmentado. 
 
Sabrina – É fragmento porque as falas das pessoas, não entra naquele 
imaginário, né com detalhes e bá blá blá. Pensando assim o texto é... De 
repente se a gente, é que eu não assisti todo o filme, eu assisti só uns pedaços 
assim. De repente assistir o filme inteiro, que também não é lá essas coisas, 
porque ele é gravado todo numa sala de dança, né. Se fosse um filme tipo 
Harry Potter. 
 
(risos) 
 
Beliza – Mais algum comentário?  
 
Sabrina – Vamos encerrar! 
 
Beliza – Então encerrando a gravação, foram feitas as sete perguntas, todas 
respondidas.  Tempo total de 59 minutos e 17 segundos. 
 

 

 

 

 

 


