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o Dossiê Tecendo Vidas Com o Fio do Texto, que abre esta edição do Caderno de Registro Macu, 
é composto por artigos de artistas e pesquisadores que participaram da semana de Planejamento dos 
professores do Teatro escola macunaíma, realizada em julho de 2015. o objetivo da seção é documentar 
e partilhar diferentes pontos de vista sobre o tema que norteou os processos criativos apresentados na 
83ª mostra de Teatro do macu. refletindo sobre as conexões entre texto e cena, Luís alberto de abreu, 
maria Thais, alexandre mate e marina Tenório abordam o assunto por diversos ângulos, que abarcam a 
questão dos gêneros teatrais, a relação entre pedagogia e encenação, o engajamento político dos artistas 
e coletivos de teatro e a lida do ator em seu ofício.

na seção Estudos Sobre o Ator, a professora silvia de Paula traça um retrato de eve doe Bruce, 
integrante há 26 anos do Théâtre du soleil. a partir da vivência em oficina teatral coordenada por eve 
Bruce, silvia apresenta a filosofia de trabalho da atriz e os princípios de sua prática. em O Sentido 
do Texto – Entrevista Com a Atriz Helena Albergaria, ela narra sua trajetória no teatro, desde suas 
primeiras brincadeiras de infância até o trabalho atual na companhia do Latão. nesse percurso, Helena 
albergaria passa por importantes nomes da produção nacional, como Gianfrancesco Guarnieri e fernando 
Peixoto, para expor modos distintos de abordagem do texto teatral. 

Em Processo registra o trabalho coordenado pela professora adriana costa com uma turma de Pa2 e 
apresentado na 83ª mostra de Teatro do macu. as influências de sua formação se evidenciam na condução 
balizada por procedimentos pedagógicos que propõem formas diferenciadas de interpretação do texto de 
Luís alberto de abreu, Sacra Folia. a seção Memória do Teatro traz dois artigos sobre a história recente 
do teatro nacional. o crítico e pesquisador José cetra destaca e comenta os espetáculos que, nas últimas 
cinco décadas, mais lhe marcaram como espectador; e os alunos José maria esteves e Paula Garcia falam 
sobre os tempos sombrios da censura teatral na ditadura civil-militar brasileira, instigados pela palestra 
de flávio Guarnieri no macu, prestando-lhe também uma homanagem. Para finalizar, Por Trás da Cena 
conta com a colaboração de fábio Jerônimo, diretor de palco da escola, enfatizando a contribuição da 
cenografia para a criação cênica.

Boa leitura a todos!
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