
POR MARCELO BRAGA DE CARvALhO1

A intuição é quando você sabe,
mas você não sabe que você sabe.

Mas você sabe!
Isso é a intuição.

Myrian Muniz

myrian muniz era uma “mulher de teatro”: atriz visceral, diretora de 
atributos incomparáveis e professora capaz de extrair o melhor de seus 
alunos. no seu trabalho artístico, possuía, como característica essencial, a 
capacidade de promover a (re)construção do ser humano, de forma atenta 
e cuidadosa, dentro de um processo artístico-pedagógico. a partir de um 
olhar extremamente agudo para o ser humano, ela atuava de maneira ética 
e acreditava que o trabalho em teatro, “bem conduzido desperta, em quem 
o pratica, forte sentido de grupo, de responsabilidade, coisas boas e úteis. 
Propicia o autoconhecimento, para que se chegue com mais facilidade ao 
outro” (VarGas, 1998, p. 87). myrian vivia o teatro e representava na vida, 
ou seja, era sobre o palco que ela existia de forma intensa e integral.

atriz de personalidade marcante, myrian dizia ter herdado dos avós 
paternos, de origem portuguesa, a disciplina e seriedade tão importantes 
na construção de um processo artístico, e, por outro lado, o seu traço 
criativo e irreverente foi recebido dos avós maternos, de origem italiana. 
em uma de suas entrevistas, ela relata essa diferença: 

os meus avós portugueses eram fechados, austeros [...] eu 
lembro quando eu ia à casa dos meus avós paternos, eu não falava: 
era proibido falar [...] Parecia que tinha morrido alguém! [...] na casa 
dos italianos a gente podia pular em cima da mesa, cair sentado 
dentro da salada, podia tudo! (JanuZeLLi; Jardim, 1999/2000).

1. ator e diretor formado pela escola de arte dramática (ead-eCa-usP) e pelo Curso de Formação de atores e 
Cantores coordenado por myrian muniz.  É mestre em artes Cênicas pelo instituto de artes da unesP (2011), 
na área de Pedagogia teatral e doutor na área de Formação do artista teatral pela eCa-usP (2015), além de ser 
membro do CePeCa - Centro de Pesquisa em experimentação Cênica do ator, voltado para a criação cênica e 
a transmissão da prática atoral. atua como docente no curso de teatro da universidade anhembi morumbi e 
também na Faculdade Paulista de artes, tanto no curso de graduação como de pós-graduação, além de ter sido 
coordenador da equipe de teatro no Projeto Vocacional da secretaria de Cultura do município de são Paulo.
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que buscasse o teatro. 
a família muniz de mello possuía uma pensão 

na rua maranhão, em são Paulo, que ficava muito 
próxima da segunda sede da ead – escola de arte 
dramática. myrian passou a conviver com alunos 
da escola que moravam na pensão da sua família. 
muitos deles achavam que ela era divertida e 
sugeriram que se candidatasse a uma vaga da 
escola. Foi com uma cena de A Bilha Quebrada, 
de heinrich Von Kleist, que ela foi preparada por 
José João Pompêo3 e ruthnéia de moraes4 para o 
exame de admissão e, por fim, aprovada. myrian 
tinha 26 anos na época e começava a traçar um 
percurso completamente novo para ela, mas 
que se tornaria sua profissão de fé. ela dedicou-
se, de corpo e alma, aos seus estudos teatrais, 
buscando absorver tudo o que a escola fundada 
por alfredo mesquita5 poderia oferecer. myrian 
sempre relatava a importância da escola na sua 
formação: “devo à ead e aos seus professores 

3. ator  de cinema e tV, seus melhores e mais premiados momentos como 
ator foram em O Avarento, de molière, Rasga Coração, de odvaldo Vianna 
Filho, e Xandu Quaresma, de Chico de assis.

4. atriz formada pela escola de arte dramática, fez papéis de destaque no 
teatro, entre eles, interpretando a personagem neusa sueli, de Navalha na 
Carne, de Plínio marcos, Quarto de Empregada, de roberto Freire, e Gimba, 
de Gianfrancesco Guarnieri.

5. diretor e autor teatral, foi o fundador do coletivo amador Grupo de teatro 
experimental (Gte), uma das raízes para a criação do teatro Brasileiro de 
Comédia (tBC), e, posteriormente, criador da escola de arte dramática.  

antes de se tornar atriz, myrian desenvolveu 
as mais diversas atividades, tais com: bailarina, 
normalista, vendedora de cosméticos, vitrinista 
de perfumaria e enfermeira. essa última atividade 
foi bastante marcante para ela, pois entrou em 
contato com a fragilidade humana que se abate 
sobre uma pessoa doente. em entrevista ao Grupo 
dos 72, relata que o exercício da enfermagem era 
muito estressante, especialmente na seção de 
oncologia onde trabalhou. ela era uma grande 
contadora de histórias e não poderia ser diferente 
quando se trata das suas experiências na área da 
saúde: uma das passagens mais tragicômicas 
que ela vivenciou no hospital foi quando tinha 
que solicitar aos pacientes do sexo masculino 
que fizessem a coleta de material para um 
espermograma. o local para tal coleta era uma 
cabine com uma cortina, e ela relatou que, sem 
perceber que constrangia o paciente, ficava 
sentada do lado de fora, esperando que o processo 
de coleta fosse finalizado. muitos homens 
acabavam por desistir da coleta alegando: “não 
estou conseguindo!!!” Porém, myrian afirma que 
toda essa vivência como enfermeira despertou 
sua curiosidade para o ser humano e suas 
relações, o que foi um importante estímulo para 

2. Grupo dirigido por Zebba dal Farra, ex-aluno e assistente de myrian 
muniz, especializado em montagens que associam música e teatro.
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espetáculo Os Fuzis da Dona Teresa, baseado no 
texto de Bertolt Brecht Os Fuzis da Senhora Carrar 
e encenado pelo grupo do teatro da usP. Flávio 
foi para myrian o seu mestre maior e responsável, 
em grande parte, por sua formação humanista e 
artística. sobre sua experiência ao seu lado, ela 
afirmou: 

Com o Flávio império eu aprendi tudo o 
que se relaciona à arte, à alma, ao invisível, 
ao visível. na arte, como ele também era 
pintor, existia o invisível. o visível que você 
vê. ele falava muito para eu olhar para fora e 
eu prestava muita atenção. existe o invisível, 
que você não vê. quer dizer, que você vê, 
mas que não aparece para todos. um pouco 
de vidência, eu acho que o artista tem. ele 
vê o que ele vai fazer. ele me ensinou a 
prestar atenção nisso, a descobrir isso em 
mim. ele achava que por intuição eu podia 
perceber, e são coisas que se revelam. se 
você trabalha bastante, estas coisas se 
revelam. Você começa a ver o que é que 
você tem que fazer. É muito misterioso, 
isso. invisível. a alma. a gente se preocupa 
muito com a matéria, mas existe o espírito 
da coisa. a obra de arte tem um espírito que 
impressiona as pessoas, é o que mexe com 
as pessoas [...] muito generoso, grande 
professor, mestre. ele fazia tudo. escrevia 
muito bem também. era diretor também, 
sabia muito do ator e ele fez só um ou dois 

maravilhosos meus primeiros conhecimentos 
mais sólidos, minha base cultural. ali me realizei, 
ali fui reconhecida, respeitada e incentivada. 
o que mais se pode desejar de uma escola?” 
(VarGas,1998, p. 57).

ao sair da ead, myrian iniciou uma profícua 
carreira de atriz, trabalhando com os mais 
importantes atores e diretores da sua época: 
silnei siqueira (seu colega de turma), dulcina 
de moraes, antônio abujamra, Fauzi arap, 
Giafrancesco Guarnieri, dina sfat, Fernando 
torres, augusto Boal, Paulo autran, Fernanda 
montenegro, entre outros. Paralelamente ao 
trabalho artístico, ela iniciou suas atividades 
pedagógicas dirigindo um grupo de crianças do 
Colégio de aplicação na encenação do texto O 
Boi e o Burro a Caminho de Belém, de maria Clara 
machado. esse primeiro trabalho, apresentado no 
teatro de arena – grupo do qual fez parte por nove 
anos e que foi imprescindível na sua formação 
como artista –, representou o catalisador dessa 
nova atividade. apesar do resultado não ter sido 
o que myrian esperava, ela disse ter  percebido ali 
que o trabalho de elaboração de um espetáculo 
era extremamente rico e interessante. depois 
disso, dirigiu um grupo de operários em são 
Bernardo do Campo, um grupo de teatro do Clube 
harmonia, além de voltar à ead como professora 
e diretora de atores nas montagens coordenadas 
por seu então marido, o ator e diretor sylvio Zilber. 
Vale também ressaltar que, ao lado de Flávio 
império, atuou como assistente de direção do 
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da casa, havia uma grande mesa onde os 
alunos faziam esculturas de argila. depois, o 
macunaíma foi transferido para sua segunda 
sede, na rua Lopes Chaves, onde residiu mario 
de andrade. nesse local, eram ministrados 
cursos de sensorialização e criatividade através 
da aplicação de técnicas de teatro, trabalhando 
expressão corporal, relaxamento, improvisação, 
dramatizações e jogos coletivos. Por fim, vai 
ocupar outro imóvel, também no bairro da Barra 
Funda.

sobre a proposta pedagógica do macunaíma, 
que era bastante diferenciada das demais escolas 
da época e fortemente apoiada nas técnicas do 
Psicodrama10, myrian descreve:

no macunaíma, eu trabalhava com 
o roberto Freire, que tinha sido meu 
professor de psicologia do ator na ead. 
ele era professor da ead e psiquiatra! 
então ele usa os exercícios de teatro para 
desbloquear os pacientes! eu entrava como 
ego-auxiliar11 dele na terapia. eu acabava 
de fazer o meu trabalho e subia para as 
sessões dele e dava exercícios de teatro 
para os pacientes. Comecei a misturar o 

10. tratamento psicoterapêutico feito em grupo, em que o teatro é usado 
como forma de abordagem e compreensão da psique humana, visando ao 
desenvolvimento do autoconhecimento. 

11. durante as sessões de terapia em grupo que se utiliza da metodologia 
do Psicodrama, o ego-auxiliar é a pessoa que interage com o protagonista 
da história dramatizada, desempenhando os papéis complementares.

espetáculos [...] tudo que eu faço e pratico 
e passo eu aprendi com ele. naturalmente 
não só com ele, mas com todos os outros, 
mas ele está sempre em primeiro plano 
porque era sempre o mais moderno 
(JanuZeLLi e Jardim, 1999/2000).

Foi uma potente combinação dessas 
experiências, desde a formação pela ead, 
passando pela influência de Flávio império, 
pelas vivências no teatro de arena, somadas 
aos processos pedagógicos lidados à formação 
do ator, que resultou na fundação do Centro de 
estudos macunaíma. myrian e sylvio queriam 
criar um espaço que pudesse abrigar um novo 
conceito de escola de formação artística, rica 
em possibilidades para os alunos. Para tanto, se 
uniram a Cláudio Lucchesi6, marcelo Peixoto7, 
Flávio império8 e roberto Freire9.

a primeira sede foi em uma casa no alto da 
Lapa, onde os alunos experienciavam várias 
expressões artísticas, tais como: teatro, música 
e artes plásticas. myrian conta que, na cozinha 

6. ator, diretor, cenógrafo, figurinista e professor da escola de arte 
dramática, foi um dos fundadores do Centro de estudos macunaíma.

7. ator, diretor e professor de teatro, foi um dos fundadores do Centro de 
estudos macunaíma.

8.  arquiteto, professor de urbanismo, pintor e figurinista, foi considerado 
um dos melhores cenógrafos do teatro brasileiro, tendo sido membro do 
teatro de arena e trabalhado com diretores de destaque, como Fauzi arap, 
Celso nunes, entre outros. 

9. médico psiquiatra que, através de exercícios teatrais, jogos lúdicos e de 
sensibilização, criou a somaterapia, um desdobramento do Psicodrama.  
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1999/2000). um espaço que foi, originariamente, 
criado para desenvolver, da maneira mais livre 
possível, experimentos no âmbito da pedagogia 
teatral, que acabaram por constituir uma forma 
de atuação baseada em um profundo aprendizado 
não só sobre a arte do ator, mas também sobre 
o comportamento humano. esse teatro dito 
“experimental” era a tônica das atividades 
desenvolvidas pelos artistas que compunham o 
corpo docente: 

eu faço teatro experimental. tem muitas 
pessoas que me dizem: “myrian, porque 
você não dirige teatro profissional?” o 
profissional tem essa coisa de produtor 
que fica falando em dinheiro e em prazos. 
assim tanto faz fazer televisão como fazer 
teatro. Como o meu teatro não é feito 
assim, eu prefiro fazer esse teatro em que 
eu aprendo, porque eu aprendo muito! eu 
sou uma grande ignorante, eu aprendo 
junto com eles. Cada ano, um autor. nelson 
rodrigues, por exemplo, é a terceira vez que 
eu faço e eu ainda não sei nada sobre ele 
(JanuZeLLi e Jardim, 1999/2000). 

outro fato bastante relevante ligado ao espaço 
criativo que se desenvolveu no macunaíma foi o 
de que parte dos ensaios do show Falso Brilhante, 
de elis regina – primeiro trabalho de direção 
profissional feito por myrian muniz e também 
um dos mais importantes de sua carreira – 

que ele dava com o que eu dava no teatro! 
o que me influenciou no trabalho com o 
roberto foram os exercícios de desbloqueio! 
Geralmente a maioria dos pacientes 
era bloqueadíssima, reprimidíssima 
sexualmente, porque a nossa geração foi 
muito reprimida (JanuZeLLi; Jardim, 
1999/2000).

em 1976, a revista Veja entrevistou myrian 
muniz e sylvio Zilber, para uma reportagem 
intitulada aulas de Palco, na qual falam sobre as 
propostas da escola:

[...] preocupado com a criatividade, 
mostra-se o Centro de estudos macunaíma, 
dirigido pelo casal de atores sylvio 
Zilber e myrian muniz, em são Paulo. 
“usamos técnicas teatrais para desentupir 
mentalmente o indivíduo”, sentencia Zilber. 
“nosso curso não pretende informar no 
sentido clássico, visa à desaprendizagem de 
todos os condicionamentos” (1976, p. 91).

o macunaíma foi uma consolidação da 
atuação de myrian como pedagoga. ela admitiu 
a importância da fundação da escola para sua 
formação como professora: “Foi um grande 
sucesso, o macunaíma. deu muito certo. tinha 
professores ótimos. ali a gente se desenvolvia 
muito como pessoa. eu trabalhei com muita gente 
e aprendi muita coisa” (JanuZeLLi e Jardim, 
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corpo docente da escola.
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aconteceram nas salas de ensaio da escola. sobre 
a preparação do show, ela afirmou:

elis queria mudar um pouco a imagem 
de suas apresentações. estava cansada de 
ficar parada à frente do microfone, mexendo 
freneticamente os braços. queria explorar 
o lado dramático que sabia que tinha, e 
tentar uma espécie de show-espetáculo. 
aceitei a proposta e, como dava aulas no 
Centro de estudos macunaíma, sugeri que 
se fizesse, como parte da preparação para o 
show, aulas com todo o conjunto: cantora, 
pianista, músicos. na minha ideia, todos 
deveriam representar (VarGas, 1989, p. 91).

myrian muniz sempre teve uma atitude artística 
que amalgamava pedagogia e encenação, sendo 
que sua prática era uma via de mão dupla que 
contemplava, com igual magnitude, a diretora 
e a professora. seu trabalho buscava revelar as 
potências internas dos alunos, transformando-
as em potências criativas do ator, promovendo 
vivências importantes que representam a força 
expressiva individual de cada ser sobre o palco.

sem dúvida alguma, o Centro de estudos 
macunaíma foi uma forte referência paulista 
quando se pensa em processos de formação 
atoral, na década de setenta, sendo que essa 
tradição persiste até nossos dias. no final da 
década de 1970, myrian muniz separa-se do 
marido, sylvio Zilber, e deixa a coordenação e o 


