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RESUMO 
O processo de criação do espetáculo "Vizinhas" é um processo autoral da            

Companhia Êta Teatro. A peça aborda de forma teatral e cômica a realidade em que               

vivem mulheres de periferias. 

A presente pesquisa também pretende relatar o processo de montagem do           

espetáculo, destrinchando toda pesquisa criativa para construção de personagens,         

texto, cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia, iluminação, direção e produção. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho relata através de pesquisa e análise científica como é realizado o             

processo montagem teatral, destacando o processo criativo artístico. Inicialmente a          

pesquisa destrincha a importância do processo de uma montagem teatral, as           

personagens centrais deste espetáculo nasceram através das aulas da disciplina de           

Interpretação Contemporânea do curso de Licenciatura em Teatro do Centro          

Universitário Ítalo Brasileiro. O espetáculo "Vizinhas" foi montado após o término da            

disciplina, com a companhia profissional de teatro Êta. Teatro que se localiza na cidade              

de São Paulo Capital. 

Abordaremos também nesta pesquisa a linguagem teatral como meio de           

comunicação e de transformação. Para essa linguagem dialética foram realizadas          

diversas pesquisas teóricas e práticas através de vivências artísticas que enfatizam           

esse trabalho. 

Para entender o andamento de uma montagem teatral, serão tratadas todas as            

áreas que existem na mesma, enfatizando a importância de cada uma delas no teatro.              

Esclarecendo melhor qual a função dessas áreas no espetáculo “Vizinhas”, como são            

trabalhadas e desenvolvidas.  

 

2. OBJETIVOS  
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Levar a reflexão do leitor sobre o desenvolvimento do indivíduo que opta            

participar de um processo de montagem teatral, evidenciando as características do           

espetáculo desde a escolha dramatúrgica até as observações obtidas após o           

espetáculo.  

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, onde foi realizado um processo de           

criação de espetáculo, pensando nas relações humanas, realizado por formandos do           

curso de Licenciatura em Teatro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro na disciplina de             

Interpretação Contemporânea. Entrevistas com pessoas reais foram realizadas para a          

construção das personagens Vera e Denise, pesquisa essa que proporcionou um           

contato com a realidade em que cada uma delas viviam. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

As atrizes Ivone Dias e Priscila Ribeiro partiram de entrevistas com pessoas            

reais para a construção das personagens Denise e Vera, sob orientação da educadora             

Flávia Strongolli. As educandas-atrizes foram orientadas a analisar durante as          

entrevistas o do tom de voz, os gestos, sentimento transmitidos, modo de falar e agir               

das entrevistadas, pois essa análise no ato da entrevista ajudaria a colaborar na             

construção do texto e na interpretação. Após o processo de pesquisa e entrevista as              

alunas foram orientadas através de jogos teatrais a iniciar o processo de construção de              

personagem. 

Após a construção do personagem as atrizes iniciaram o processo de montagem            

de espetáculo o mesmo segue em  andamento até o presente momento. 

  

5. RESULTADOS PARCIAIS  

Nos resultados parciais pudemos identificar que o processo de construção de           

personagem pode partir de pessoas reais e dele obter diversos tipos de experiência,             
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como por exemplo montar um monólogo ou até mesmo construir um espetáculo teatral             

com mais de uma personagem.  

Conseguimos identificar também como acontece a construção de uma         

personagem, tendo também como referência teórica e prática o filme “Jogo de Cena” do              

diretor Eduardo e Coutinho e os livros de Constantin Stanislavski, Stanislavski no livro             

“A preparação do Ator” (2011) fala sobre a arte de atuar e o processo criativo do ator                 

tendo como base o processo natural: 

 
Tomar todos esses processos internos e adaptá-los à vida         

espiritual e física da pessoa que estamos representando é o que           
se chama de viver o papel. Isto é de máxima importância no            
trabalho criador. Além de abrir caminhos para inspiração, viver o          
papel ajuda o artista a atingir um dos seus objetivos principais.           
Sua tarefa não é simplesmente apresentar a vida exterior do          
personagem. Deve adaptar suas próprias qualidades humanas à        
vida dessa outra pessoa e nela verter, inteira, a sua própria alma.            
O objetivo fundamental da nossa arte é criar essa vida interior de            
um espírito humano e dar-lhe expressão em forma artística         
(STANISLAVSKI, 2011, p.43). 

 
O trecho citado acima vai ao encontro da proposta das aulas de interpretação             

contemporânea, assim como afirma o autor foi de extrema importância entender os            

processos internos dos personagens estudados para então poder representá-los, assim          

como a pesquisa-entrevista realizada contribuiu para a construção dos personagens          

como um todo, contribuindo assim no processo de criação pessoal dos alunos. 
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