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Café Teatral

Para esta edição do Caderno de Registro
Macu, a professora Marcia Azevedo conta um
pouco sobre a história do Café Teatral.
Coordenadora do Café desde seu início, em
2009, Marcia fala sobre a proposta dos encontros promovidos pelo Teatro Escola Macunaíma às últimas sextas-feiras de cada mês (exce-

to durante a Mostra do Macu).
O texto também apresenta um histórico dos
professores que já passaram pelo Café e traz
alguns depoimentos de alunos que acompanham sua trajetória. Só a descrição do clima
que permeia os encontros já é mais que um
convite a sua participação!

café teatral

Café Teatral – uma reflexão acerca da arte
Por Marcia Azevedo
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Felipe Menezes

Descobrimos que muitos têm o mesmo pensamento sobre temas diversos, mas que por vergonha ou falta de oportunidade acabam deixando
para lá. Nossos encontros possibilitam que essa
conversa aconteça de maneira descontraída e
que as pessoas possam expor seu olhar sobre os
caminhos do teatro, do ser ator nos dias de hoje.
Como Acontece?
O encontro acontece no teatro 05, num ambiente que foi criado especialmente para esse evento.
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A Lenda
No século XIII, o Sr. Omar era um fanático religioso que foi expulso de Moca e refugiou-se nas
montanhas da Arábia. Lá, com fome, comeu alguns frutos amargos que davam num arbusto e
para melhorar o sabor resolveu tostá-los no fogo.
Como ficaram muito duros, resolveu amolecê-los
na água e percebeu que o sabor era muito agradável e estimulante.
A Medicina
Os estimulantes são substâncias que excitam
os nervos e alguns órgãos do corpo. Os nervos estimulados enviam mensagens ao cérebro e dele
para outras partes, com muita rapidez. Isso faz
a pessoa agir e pensar de maneira mais alerta e
animada.
O Café no Macu
Cada vez mais percebe-se a necessidade de
colocarmos a Arte em discussão, seus encaminhamentos, as novas ideias, possibilidades. O
Café Teatral começou com o desejo de proporcionar aos alunos um momento para que a reflexão
acontecesse, munida de pessoas de interesses
em comum, proporcionando um bom papo e novas amizades.
A partilha de informações sobre a vivência dos
professores da escola torna-se um estimulante
para a criação e trajetória dos alunos e das pessoas interessadas em Arte que aparecem para participar desse bate-papo da maneira que melhor lhe
convir.
Nosso primeiro encontro foi em 2009 e de lá
para cá tivemos as mais várias discussões sobre
temas diversos proporcionados pelos professores
e pelos participantes.
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“Ser recebido, beber, comer e comemorar o encontro que cura a alma... Isso é o quê? É o
teatro na sua mais pura acepção de catarse, de reviver o vivido e purgar o mal acolhido, estranho à natureza humana. Não é político, no sentido tão desgastado dos conluios e conchavos, mas é transformador, verdadeiramente revolucionário.”
Josette Féral – Erguendo um Monumento ao Efêmero

Renata Kamla

Ao começar o bate papo, o silêncio naturalmente surge somente dando passagem às perguntas
que vão e vêm, os comentários, as intervenções
em cima da fala do outro, e reaparece o silêncio
novamente para que o mediador da conversa possa ampliar sua explanação, e assim vamos até
as 22h. Ao final, o som geral é sempre o mesmo:
“ahhhhhh!!!”, o que nos dá a sensação de missão
cumprida, mas ainda não, na mesma noite é postado no Facebook do Teatro Escola Macunaíma
uma pergunta que permeou o assunto do encontro para aqueles que querem continuar o assunto
em outro espaço e para suscitar questionamentos
naqueles que não puderam comparecer.
É sempre um prazer ver as pessoas comentando o encontro, os olhos sorrindo por estarem
presentes, os questionamentos que vão levar para
casa e quem sabe quanto tempo permanecerem
com eles, ver principalmente pessoas encarando
a Arte como Arte verdadeira e transformadora.
Depoimentos
“No semestre passado fiz o Básico de Teatro
no Macunaíma; neste semestre estou no PA1.
Enquanto cursava o Básico, estive em três “Café
Teatral Macu”, nos quais foram palestrantes os
professores Reginaldo e Grupo Kaus, Roberta
Carbone e Renata Mazzei, desenvolvendo, respectivamente, os temas “Ação em Tempos de (In)
Quietude, “O Centro Popular de Cultura (CPC)” e
“A Inquietude Como Mola para a Criação”. Foram
momentos de aprendizado e de descoberta para
mim, iniciante na carreira teatral. As experiências
relatadas pelos palestrantes, e a participação do
público presente, com seus questionamentos e
colocações, ampliaram meus conhecimentos, os
quais considero relevantes para mim, como estudante de teatro, e também para a minha vida pessoal”. (Marco Lopes – PA1 )
“O Café Teatral do Macunaíma é uma excelente
oportunidade para se conhecer um lado do teatro
nem sempre comentado ou ensinado nas aulas
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da Escola, além de ser informativo para quem não
é aluno, já que o evento está aberto ao público em
geral. Eu sempre participei e com muito gosto,
pois o Café, além dos temas interessantes, é feito de uma forma muito descontraída. Na verdade
não deixa de ser um bate-papo e troca de ideias e
informações sobre o teatro de uma forma geral.
Durante duas horas por mês, quando não há Mostra na Escola, aprende-se, ensina-se e conhece-se
muitas pessoas bacanas. Recomendo este espaço
para qualquer pessoa que se interesse por teatro,
ainda mais porque é organizado de forma muito
carinhosa pela Marcia, amiga muito querida e,
agora, colega de profissão.” (Felix Liebrecht – ator
formado pelo Macunaíma em 2012)
“Se fosse possível descrever o Café Teatral em
uma única palavra, ela seria comunhão.
Este encontro que é realizado na última sextafeira de cada mês no Macunaíma reúne professores, alunos e comunidade em um bate-papo
descontraído em que são abordados temas relacionados à arte, sociedade, história e a inquietação. É uma oportunidade única de debate.
A inquietação foi o assunto que mais me tocou
nos últimos encontros. As reflexões que o Café Teatral trouxe por meio do embate de ideias e pela
exposição do ponto de vista dos convidados de
cada encontro me provocaram uma reavaliação
das minhas próprias ações como artista e como
ser humano também. O Café Teatral não é somente um mimo para o paladar (aliás, tudo é muito
gostoso de fato). É também a chance de compartilhar com amigos experiências e impressões na
arte e sobre a arte. É um café de comunhão que
exala o aroma reflexão”. (Walber Franco – PA2)
“O Café Teatral ou podemos chamá-lo também
de Café Filosofal possui elementos que contribuem para um bom aprendizado na carreira de
qualquer ator, principalmente para nós que cursamos teatro. Reúne tudo o que é bom para quem
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gante, um bom café, palestras de alto conteúdo e
amigos para um bom bate papo. O ambiente criativo não poderia ser mais teatral, em pleno teatro
5, com suas almofadas preenchendo o chão, as
diversas cadeiras com decorações altamente teatrais, os lustres e os espelhos espalhados por todo
o ambiente, fora é claro aquele cheirinho de café
que no momento em que você entra ... “Hummm
também quero um cafezinho”. Os convidados são
todos profissionais de prestígio, com teses e trabalhos reconhecidos que contam com vontade,
bom humor e carisma suas trajetórias, influências
e experiências. Estes possuem a humildade em
compartilhar seu conhecimento e abrir espaço
para uma discussão e reflexão que só quem está
presente sabe o quanto é enriquecedor”. (Márcio
Rocha – PA5)
Venha nos visitar
Nosso intuito é promover um ambiente agradável e estimulante onde o pensar e o bom papo
sejam os norteadores.
Um ambiente aconchegante com um bom
café, pessoas que querem ampliar seus conhecimentos, discutir ideias e encontrar pessoas que
também buscam novos caminhos para o Fazer
Teatral.
Sempre na última sexta feira do mês. (fora do
período de Mostra Macu)
Horário: 20-22h
Local: Teatro 05 – Teatro Escola Macunaíma.
Certificado de participação ao final do encontro.
Nossos encontros estão registrados também
no Youtube. Acesse: http://www.youtube.com/
user/TeatroEscolaMacu?feature=watch
Marcia Azevedo é professora do Teatro Escola Macunaíma e coordenadora do Café Teatral desde seu
inicio.
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