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Como transformar o texto - língua de palavras 
mudas enchendo a tela ou o papel -, como traduzir 
essa língua em uma língua que é falada por corpos 
que fazem ações, que falam palavras, vestem 
roupas, cantam, dançam, respiram, olham? Que 
gesto é esse de traduzir?

No começo do processo da primeira 
montagem com o PA2, o texto era um mundo de 
palavras mudas. Pela primeira vez, essas alunas 
se debruçariam sobre um texto inteiro com a 
tarefa de transformá-lo em encenação. Partimos 
desta pergunta: Como transformar o texto em 
linguagem cênica? Nas primeiras leituras, o texto 
era um mundo de palavras soadas no espaço. 
Mas, no espaço cênico, as palavras precisam se 
tornar ação. Como as palavras do texto agem? A 
primeira coisa que fizemos foi tentar compreender 
o sentido das palavras. Com que finalidade são 
pronunciadas? A quem se dirigem? Nós nos 
pusemos a ler o texto juntas e sozinhas muitas 
vezes. 

Depois observamos que existem muitas 
ações explícitas no texto. Explícitas nas falas das 
personagens e nas rubricas do autor. São ideias 
de ações. Como as atrizes1 e os atores criam 

1. Trata-se de uma turma composta unicamente por mulheres, por isso 
mantive o feminino no texto.

essas ações? Eu tentei ajudá-las com músicas, 
propondo ações livres a partir das Circunstâncias 
e de um ou mais de um estado – usando 
metrônomo para interferir nesse estado a partir 
de uma alteração no andamento das ações... Ou 
ao contrário, propondo estímulos de fora para 
dentro, fazendo mimesis de imagens pictóricas 
(fizemos isso especialmente para ajudar na 
composição do coro de Dona Flávia), pedindo que 
propusessem uma cenografia por onde transitar, 
com objetos, instrumentos, figurinos... O fato é 
que não há fórmula. Cada atriz é instigada de uma 
maneira, cada coletivo encontra seus próprios 
mecanismos. Mas, é preciso compreender o que 
está apontado no texto do dramaturgo, e essa 
compreensão é intelectual e sensorial.

Existem também ações implícitas ao 
texto. Essas, nós procuramos agindo mesmo. 
Improvisando. Caminhando de um Acontecimento 
até o seguinte e procurando agir com os corpos, 
nos corpos, no espaço. Criando uma maquinaria 
em que cada peça depende da outra. Procurando 
observar, nas ações, que um Acontecimento 
só pode acontecer se ele for extremamente 
necessário. A chave de sua necessidade está 
no texto. É preciso ler e se perguntar “O que 
está acontecendo aqui?” e “Por que isso está 
acontecendo?, “O que isso vai gerar?”. É preciso 
ler de novo, ler e agir, ler e agir, ler e agir e depois 
agir, agir, agir… 

Projeto de Investigação: 
Como transformar o texto em ação 
cênica?


