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CorÀção
Como de hábito, esta seção do Caderno de
Registro procura documentar as pesquisas dos
professores, coordenação e direção da Escola sobre o tema que norteou os processos de
criação do semestre, apresentados a partir de
08 de novembro na Mostra de Teatro do Macu.
Em sua 79ª edição, ela foi motivada pela proposição “CorÀção” que, em sua várias acepções,
será discutida nos textos que compõe este
Dossiê.
A médica psiquiatra Maria Carolina Pedalino Pinheiro e a diretora teatral e dramaturga
Maria Giulia Pedalino Pinheiro apresentam o

que são os processos de empatia e explicam,
segundo a Teoria da Mente, como se dão as
relações entre nossa vida interior e o mundo
exterior, para pensarmos nas multifacetadas
funções do cérebro de um ator.
O artigo organizado pela aluna Olivia Tamie
sintetiza as discussões coletivas da turma de
PAMix (semana/noite/Eldorado) sobre as conexões entre o tema da Mostra e o trabalho prático, tentando explicitar como a montagem de
D.A.L.I – Delírios e Amores em um Labirinto Infinito, sob direção de Mônica Granndo, concretiza uma das possíveis leituras de “CorÀção”.

Cinco perguntas retiradas do projeto da
Mostra foram propostas a quatro professores
da Escola: Quais relações você estabelece entre arte e vida? O que você entende por “ser
criativo”? Como pensar o processo artístico de
forma coletiva? O que é agir com o coração?
Como dar cor à ação? Formas e pontos de vista
diferentes caracterizam as respostas de Adryano Cypriano, Lúcia de Léllis, Mônica Granndo
e Wanderley Martins, em suas contribuições
para as reflexões sobre o tema.
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Coràção: Tema da 79a Mostra
Macunaíma de Teatro
Projeto do tema da 79ª Mostra de Teatro do Macu, elaborado de forma coletiva pelo corpo docente, coordenação e direção da Escola.

O problema certo
• O que é agir com o coração?
• Para agir com o coração eu preciso...
• Se tenho coração, o que faço a partir dele?
• As pessoas escutam? Ou escutam o que querem?
• O que é ser proativo? O que é ser reativo?
• Que conexões são possíveis entre arte e vida?
• O que é nebuloso em sua vida? O que é preto e
branco? O que é colorido?
• O controle dos impulsos acarreta na perda da
espontaneidade? O Ser criativo ou o Ser engessado? Como você se relaciona com as circunstâncias?
• Como pensar o processo artístico de forma coletiva?
• Agora é a hora da ação? Como dar cor à ação?

• Constantin Stanislávski: o Pulmão/Sistema. Memória e universo sensorial do ator;
• Jerzy Grotowski: a arte como veículo; estrutura e
espontaneidade;
• Antonin Artaud: o atleta afetivo;
• Viola Spolin: Jogos teatrais: três essências do
jogo teatral;
• Luís Alberto de Abreu: Processo colaborativo;
• Renato Ferracini: Traço e Turbulência;
• Baruch de Espinosa: Os bons e maus encontros;
• Célestin Freinet: Livro da Vida;
• Carl Gustav Jung: Processo de Individuação;
• Empatia;
• Perceber as diferenças dentro do grupo de trabalho – de alunos. A necessidade de respeitar as
diferenças. O não julgar. A aceitação.

Onde chegar

Plano de ação

O Teatro como norteador do que pulsa em nós; o
dialético confronto entre arte e vida. Pulsar como
um coração para respirar Arte/Teatro.
O espetáculo, processo e aprendizado são o nosso coração. Juntos somos um corpo único, onde
cada integrante é um membro. Se não houver
ação, respiração, afetos... o coração não bombeia... ele morre.
• No Homem (Ator) que afeta e é afetado (Baruch
de Espinosa).
• Estimular o pensamento e a percepção individual no coletivo, fomentando o posicionamento
enquanto cidadão e artista.
• Escutar o coração do outro, a fim de trabalhar
como um só coração.

• Será que podemos transformar o mundo para
ser um lugar melhor?
Visitar uma instituição, uma casa de repouso,
ONGs, sorrir para alguém, exercitar a arte para
a paz, conhecer os vizinhos, ouvir uma criança/
idoso;
• Teatro e a Performance (aulas Expressão Corporal);
Intervenções artísticas em espaços fora da sala
de aula;
• Vivência de Clown para os professores por Renata Kamla;
• Buscar a integração entre as turmas;
• Retomar o projeto – Desconfinamento;
• Leitura Recomendada:
Professores: Anne Bogart, A Preparação do Diretor.
Alunos: Peter Brook, A Porta Aberta.

O tempero
Associar o tema da mostra aos princípios de:
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Empatia: Teoria da Mente e uma
hipótese sobre o cérebro do ator
Roberta Carbone

Por Maria Giulia Pedalino Pinheiro e Maria Carolina Pedalino Pinheiro

Sobre a teoria da mente
Com minha teoria da mente, prevejo que você
leu o tema deste texto e pensou: “Hum, que interessante.” Então eu, que sou duas, penso: “Puxa,
preciso caprichar nesta escrita para que você que,
presumo eu, não gosta muito da parte técnica de
Neurobiologia, não pare no meio.” Ok, desafio lançado. Principalmente porque eu, como sou duas,
vou ser cuidadosa em lhe conduzir por um caminho divertido. O tema é complexo, mas - acredite
- completamente apaixonante. E, se nós ficarmos
juntos, tivermos disponibilidade e atenção, sairemos deste texto transformados. Bom, assim eu
prevejo/desejo com minha teoria da mente.
Você vai começar a ler (...). Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe
que o mundo a sua volta se dissolva no indefinido.
(…) Escolha a posição mais cômoda: sentado, estendido, encolhido, deitado. Deitado de costas, de
lado, de bruços. Numa poltrona, num sofá, numa
cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num
pufe. Numa rede, se tiver uma. Na cama, naturalmente, ou até debaixo das cobertas. Pode também
ficar de cabeça para baixo, em posição de ioga. 1
Palestra de Maria Carolina Pedalino Pinheiro na Semana de
Planejamento dos professores do Macu.
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1. CALVINO, Ítalo. Se um viajante numa noite de inverno. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 11.

Diz Ítalo Calvino em “Se um viajante numa
noite de inverno...”. Eu digo o mesmo. Seja bem-vindo.
Imaginemos uma cena: você está falando com
uma amiga sobre algo extremamente constrangedor que lhe aconteceu, de repente observa na
expressão dela uma face de nojo. Isto faz com que
você interprete que ela está sentindo aversão ao
seu assunto escatológico e pare de falar, ou outra possível reação, você fique entusiasmado em
estar conseguindo sacaneá-la e deixe ainda mais
visceral sua descrição. Sobre o que estamos falando? Quanto ao conteúdo do assunto, deixo
com a sua criatividade de artista, mas quanto à
forma desta vivência estamos falando em como
funcionam nossas relações. Somos seres dotados
desta capacidade de interpretar expressões, desejos e intenções dos outros. De compreender a presença dos sentimentos, emoções e intentos das
pessoas com as quais convivemos e através disto
predizer nossas próprias ações e as dos outros.
Nenhuma grande novidade a atores de teatro,
não é mesmo? Um personagem age, outro reage.
Mas como funciona fisiologicamente a empatia?
Eis o que a Teoria da Mente estuda.
Para conseguirmos prever estados mentais
das outras pessoas é necessário que tenhamos
desenvolvido a capacidade que nos permite desenvolver uma medida daquilo que os outros
pensam, sentem, desejam, acreditam, duvidam.2
Esta capacidade foi denominada “Teoria da Mente” por Premack & Woodruff3 em 1978, isto é, um
sistema de referências que viabiliza comparações

2. C.f. CAIXETA, Leonardo; NITRINI, Ricardo. “Teoria da mente: uma revisão com enfoque na sua incorporação pela psicologia médica.” In Psicol.
Reflex. Crit. Vol.15, n.1, 2002, pp. 105-112
3. C.f. PREMACK, D.; WOODRUFF, G. “Does the chimpanzee have a ‘theory of mind’?” In Behavioural and Brain Sciences, 4, 1978, pp. 515-26.

entre nosso próprio mundo interno (aquilo que há
de invisível em mim), subjetivo e o mundo externo
(visível e interno), dos outros.
Porque usar o termo “teoria” para falar desta
capacidade? Segundo o novo dicionário Aurélio4
“teoria” significa “ação de contemplar, olhar, examinar, especular.” Justamente é disto que se trata. Nossa capacidade de atribuir estados mentais
para nós mesmos e para os outros. Portanto, de
prever dentro do que não é observavél e por inferências formando um sistema de fazer teorizações sobre o comportamento dos outros.
- Você viu como o prefeito falou sobre a obra?
Certeza que tem corrupção! Achei que ele ia até engasgar uma hora!
- Achei ele tão seguro! Fiquei com raiva é do Juraci! Você viu como ele foi simpático comigo? Como
ele ficou me olhando? Achei uma falta de respeito!
Sou mulher do melhor amigo dele, poxa! Vou contar
tudo pro Renato antes que ele inverta as coisas e
fale que fui eu quem deu em cima!
- Nossa Maria, você tá viajando! O Juraci é bacana com todo mundo! Se eu fosse você não falava
nada com o Renato não!
Como podemos ver com este exemplo simples, a habilidade para o jogo social depende do
levantamento, sistematização e hierarquização
de uma série de pistas fornecidas em cada contexto social. A Teoria da Mente é esta capacidade
de orquestração de todo este material para que
o sujeito tenha acesso ao universo mental do outro. Quando alguém é capaz de atribuir estados
mentais a outro alguém, quando alguém é capaz
de compreender que estes estados mentais são
causas de certos comportamentos, este alguém é

4. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: O
Dicionário da Língua Portuguesa. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1999.
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capaz de entender a mente como uma espécie de
geradora de representações. Assim eu represento
para mim o que acredito que o outro representou
para si e é só com isso que o entendo.
Sobre a empatia

Quando pensamos na etimologia da palavra
“empatia”, descobrimos que suas origens vem da
palavra alemã “einfühlung”, traduzida para o inglês como “empathy”, cujo significado seria algo
como uma projeção de um estado interno de um
observador, em resposta à percepção de um objeto
estético. Em outras palavras, poderíamos pensar
“einfühlung” como a capacidade de conhecer a
consciência de outra pessoa, através da imitação
interior ou esforço da mente.5 Nos últimos anos, a
empatia tem sido objeto de estudo da psicologia
e, mais recentemente, das neurociências.6
Nossa capacidade automática e espontânea
de compreender outros humanos – e de nos identificar com eles – parece ser composta tanto por
nossa capacidade de inferir estados mentais em

outros humanos (Teoria da Mente) quanto pelo
fenômeno da empatia, que permite que compartilhemos sentimentos e emoções.
Alguns estudiosos, no entanto, consideram
a habilidade de nos entendermos mutuamente,
reconhecendo a experiência pessoal como parecida a de outros humanos, sem deixar de lado a
própria individualidade como um conceito único:
Empatia. Assim que a empatia seria constituída
por duas dimensões distintas: a empatia cognitiva
- habilidade de inferência de estados mentais - e
a empatia afetiva - relacionada à capacidade de
sincronizarmos emocionalmente com outros indivíduos.7 Fisiologicamente falando, a empatia só
acontece se houver entre os envolvidos três condições: sintonia física, atenção plena e uma espécie de abertura ao contato afetivo. Qual a casa da
empatia na arte se não o teatro?
Pensando na empatia e na questão cerebral
Veja esta foto. Você sentiu alguma coisa? Sen-

5. C.f. BURNS, D. D.; AUERBACH, A. “Therapeutic empathy in cognitive-behavioral therapy: Does it really make a difference?” In P. M. Salkovskis
(Org.). Frontiers of cognitive therapy. New York: Guilford Press, 1996, pp.
135-64.
C.f. WISPÉ, L. “Historia del concepto de empatía.” In N. Eisenberg; J.
Strayer (Orgs.). La empatía y su desarrollo Bilbao: Desclée de Brouwer,
1992, pp. 27-48.

Imagem: http://cidadeaveiro.blogspot.com.br/2013/02/
homem-sudanes-tem-pe-e-mao-amputados.html.

6. C.f. DECETY, J.; JACKSON, P. L. “The functional architecture of human
empathy.” In Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3, 2004, pp.
71-100.
C.f.PRESTON, S. D.; DE WAAL, F.B.M. “Empathy: Its ultimate and proximate bases.” In Behavioral and Brain Sciences, 25, 2002, pp. 1-72.

7. C.f. SHAMAY-TSOORY, S.; HARARI, H.; SZEPSENWOL, O.; LEVKOVITZ, Y.
“Neuropsychological evidence of impaired cognitive empathy in euthymic
bipolar disorder.” J Neuropsychiatry ClinNeurosci, 2009, pp. 59-67.
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tiu certa aflição? Se sim, provavelmente isto se
deva a seus neurônios-espelho.
Os neurônios-espelho foram identificados inicialmente em um experimento com macacos.
Observou-se que os mesmos neurônios que eram
ativados quando o primata fazia uma determinada
ação eram ativados quando ele via outro macaco
ou mesmo um ser humano fazendo esta mesma
ação.8 Esta descoberta revolucionou nossa compreensão dos mecanismos de empatia. De uma
forma simplificada, poderíamos pensar que se
descobriu um mecanismo de ligação direta entre a descrição sensorial e a ativação motora nos
processos de percepção e compreensão de uma
ação. Meu cérebro se ativa como se eu estivesse
fazendo aquele movimento, como se aquela vivência fosse minha. De uma forma amplificada (e por
nossa conta), pode-se dizer que a descoberta dos
neurônios-espelhos levanta a questão: Eu “sinto”
(já que ativa a mesma região do meu cérebro), de
alguma forma o que o outro sente ?         
O famoso neurologista António Damasio9
tem uma teoria interessante, a qual ele denomina “Mecanismo do Marcador Somático” (MMS)
para explicar a neurobiologia por trás da Teoria da
Mente. De uma forma resumida, o MMS se refere ao uso das próprias reações emocionais como
indicadoras do estado mental de uma outra pessoa. Por exemplo, digamos que um estranho nos
aborde em uma rua deserta à noite. A resposta
emocional de medo (que desencadeia reações
somáticas/neurovegetativas como suor e coração
batendo acelerado) vem de uma tendência a interpretar que este estranho quer o nosso mal e que

de alguma forma nos ameaça.10 Portanto, usamos
a Teoria da Mente para ter acesso ao estado mental deste desconhecido. Ou seja, a presença (objetiva ou subjetiva) de uma pessoa nos induz a um
estado que, por sua vez, marcará uma determinada reação emocional que guiará uma leitura do
nosso próprio estado mental e também das intenções, desejos e pensamentos desta outra pessoa.
Qualquer semelhança com as “Ações Físicas” de
Stanislávski é mera coincidência? Ao transpor a
vida para o palco, o pai do realismo propõe que
ativemos nossa “Teoria da Mente Cênica”, digamos assim.
A Neurociência atual propõe que há um
mecanismo segundo o qual a representação de
uma ação modula a atividade emocional do indivíduo e isto fornece a arquitetura essencial para a
empatia. Assim há uma espécie de imitação interna das ações dos outros e que é graças a isto que
conseguimos nos conectar a outra pessoa. Entendemos o que os outros sentem por um mecanismo de representação da ação e da modulação
do nosso conteúdo emocional.11
Os indivíduos empáticos apresentam mimetismo inconsciente das posturas, maneirismos e expressões faciais dos outros,
o também chamado “efeito camaleão”.
Como o filósofo alemão Theodor Lipps, há mais de
um século, observou: “Quando eu observo um artista de circo em um fio pendurado, eu sinto que
estou dentro dele.”12

10. C.f. Id. ibid.
C.f. REMACK, D.; WOODRUFF, op. cit.
8. C.f. GALLESE, V.; FADIGA, L.; FOGASSI, L.; RIZZOLATTI, G. “Action recognition in the premotor cortex.” In Brain, 119, 1996, pp. 593-609.
9. DAMASIO, A. R. “Towards a neurobiology of emotion and feeling: Operational concepts and hypotheses.” In The Neuroscientist, 1, 1995, pp. 19-25.
______________. O erro de Descartes. São Paulo: Companhia das Letras,
1996.

11. C.f. EISENBERG, N.; MURPHY, B.C.; SHEPARD, S. “The development
of empathic accuracy.” In W. Ickes (Org.). Empathic accuracy. New York:
Guilford, 1997, pp. 73-116.
12. C.f. MONTANG, C; GALLINAT, J., Hein a. “Theodor Lipps and the
concept of empaty: 1951-1914.” In The American Journal of Psychiatry. VOL.
165, No. 10, 2008, p. 1261.
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O cérebro do ator, uma teoria
A partir disto, vamos pensar: como é o funcionamento do cérebro de um ator? Claro que isto é
uma brincadeira, pois o cérebro de um ator não
funciona diferente do cérebro de qualquer outro
ser humano. Ou funciona? Será que com o treinamento cotidiano de sua capacidade empática,
com o aprimoramento de sua teoria da mente, o
ator desenvolveria outro funcionamento fisiológico e, portanto, outra forma de se relacionar?
O ator não lida com apenas uma camada de
relação, mas com relações múltiplas e simultâneas. Vamos lá: Como seria a empatia e a Teoria
da Mente entre o ator e o dramaturgo, o ator e o
diretor, o ator e o outro ator, o ator e o próprio personagem, o ator e o personagem do outro, o ator
e a plateia (enquanto grupo que assiste), o ator
e pessoas específicas da plateia (o pai, o crítico,
o amigo), o ator e o texto, o personagem e o outro personagem, o personagem e a plateia? Como
poderíamos pensar nestas múltiplas fisiologias
concomitantes? Como ficam estas representações, estas ações, estas modulações dos estados
emocionais?

O ator e o diretor têm que seguir o mesmo processo do autor, ou seja, saber que
cada palavra, por mais ingênua que pareça,
não é inocente. Contém em si mesma, bem
como no silêncio que vem antes e depois,
toda uma complexidade oculta de energias
entre as personagens. (...) Se conseguirmos
descobrir isso e se, indo além, buscarmos o
modo artístico de ocultá-lo, conseguiremos
finalmente dizer essas palavras simples e
dar a impressão de vida. No fundo, é a vida,
mas uma vida em forma mais concentrada,
mais condensada no tempo e no espaço.
(Peter Brook no livro A porta aberta.13)
Estamos pensando aqui em um ator que se
baseia no método de Stanislávski. Um ator que
almeja o simulacro da vida a partir de um texto
escrito por um dramaturgo que também tem esta
pretensão e dirigido por um encenador que possui este objetivo. Este ator, ao representar um personagem, está atento a todas as relações empáticas descritas, mas visando a aparência de apenas
uma: a entre os personagens. Portanto, todas as
outras estão pulsando internamente, mas mascaradas pelo acontecimento cênico.
O teatro em sua potência própria (e única) de
relação humana faz com que o ator treine a dilatação (e, paradoxalmente, a retração) de empatias.
Como um fingidor, mas implicado neste processo,
uma vez que é no ver em si a dor alheia, como
vimos que os neurônios-espelho funcionam, que
o cérebro ativa a si próprio na emoção desta dor.
Ainda que ela não seja real. Que neurônios-espelhos treinados um bom ator precisa ter!
E como treiná-los, se não no processo árduo
13. BROOK P. A porta aberta. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,
2005, pp. 64/73-74.
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e visceral de abrir a própria sensibilidade para o
outro? De aprender a criar as condições necessárias para que a empatia aconteça: atenção, encontro, autodomínio e disponibilidade?
Para além de qualquer vertente teatral, quando
a experiência existe, os corpos presentes se modificam. Se os artistas dedicam-se de forma íntegra
ao processo de elaboração da obra, há entre eles
transformações radicais de si mesmos. E, então,
o ator com a sensibilidade treinada - no caso, um
ator que utilize-se das técnicas propostas por Stanislávski - é capaz de aparentar se esquecer de
si para existir enquanto o Outro. É tão diferente
assim - será? - o treinamento empático para atores épicos? Ainda que o efeito de distanciamento
proponha que o ator e o personagem não estejam
colados em um único corpo, não seria necessário que um ator épico tenha sua Teoria da Mente
treinada para o instante em que dialoga com o
público em busca de reflexão? E os performers,
eles que trabalham com a radicalidade do instante presente, será que eles também não precisam
ter domínio sobre sua percepção do outro? Algumas obras contemporâneas pedem atores que
não representem, mas que se impliquem diretamente nas relações. Atores-personagens, que são
simbioses entre o espaço de construção social da
pessoa que diz e da figura que reapresenta (não
representa, mas re-presentifica) uma ação. Esses atores-personagens também não precisariam
treinar sua própria capacidade de dilatar e retrair
empatias?
Como disse o poeta Mário de Sá Carneiro, “Eu
não sou eu nem sou o Outro/Sou qualquer coisa
de intermédio/Pilar da ponte de tédio/Que vai de
mim para o Outro.” 14

Maria Giulia Pedalino Pinheiro é diretora e dramaturga do grupo de pesquisas teatrais “Companhia e Fúria”; coordenadora do “Grupo de Estudos
Artísticos em Pulsão Feminina”, autora do livro “Da
Poeta ao Inevitável (PS: Entre mins, El_s e Seis Deusas)”, publicado pela Editora Patuá em 2013; assistente de roteiro na Miração Filmes, social mídia e
produtora de plateia do programa “Retrovisor”, realização da Revanche Produções em parceria com a
Miração Filmes e diretora convidada na montagem
de “O Quarto Ausente” do Grupo Sensório-Cena.
Em 2012, foi diretora e dramaturga da peça “Bruta
Flor do Querer.” É formada jornalista pela Fundação
Cásper Líbero, atriz pela Escola de Teatro Célia
Helena, roteirista pela Academia Internacional de
Cinema e estuda Ciências Sociais na Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Maria Carolina Pedalino Pinheiro é médica psiquiatra, assistente da unidade de álcool e drogas do
Caism/ Santa Casa de São Paulo. Especialista em
Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
Especialista em dependência Química pela Unifesp.
Dá aula na graduação da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo nos cursos
de medicina, enfermagem e fonoaudiologia, além
de ser professora convidada da pós-graduação da
UNIAD/Unifesp, Unisãopaulo, FCM Santa Casa de
São Paulo e Unicid.

14. SÁ-CARNEIRO, Mário de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1995, p. 89
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Delírios de loucura e
o labirinto infinito da mente

Mariva Lima

Texto organizado pela aluna Olivia Tamie, a partir das discussões coletivas sobre o tema da 79ª Mostra
“CorÀção” e de suas relações com a montagem de D.A.L.I – Delírios e Amores em um Labirinto Infinito, criação coletiva sob direção de Mônica Granndo, com os alunos da turma de PAMix (semana/noite/Eldorado): Alex
Viana, Alexandre Zá, André Bueno, André Souza, Augusta de Jesus, Bruno Vilaz, Carol Otoni, Celeste Zeminian,
Cristiano Ribeiro, Dana Trevizan, Edna Mosca, Fernanda Tessitore, Mario Miranda, Patrícia Rocha, Reinaldo
Rodriguez, Val Brauna, Vanusa Costa, Urion Vieira. Assistentes de direção: Bosco Filho e Andréa Serpeloni.

Imagem surrealista criada pelos alunos Carolina Otoni e Urion Vieira.
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agir de formas, muitas vezes, irracionais, agimos
com o inconsciente, nos perdendo em loucuras
na nossa própria mente, no nosso Labirinto Infinito.
A ideia do D.A.L.I veio de um sonho, talvez de
um delírio. A partir desses delírios fomos atrás de
estímulos e referências, como a Peça Coração e
Hamlet Machine ambas do Heiner Muller, além de
quadros do Dalí e diversas obras surrealistas.
A Mônica Granndo (professora e diretora), ao
longo do semestre, passou diversos exercícios
com o objetivo de alimentar nossa imaginação.
Um desses foi o desenho do nosso coração. Cada
aluno desenhou 5 corações em folhas brancas.
Um coração radiante, um apertado, um enraizado, um explodindo e o seu próprio. Conforme a
Bosco Filho

Desde o início de agosto, discutimos o tema
da mostra “CorÀção”. O que significa essa ação?
O que ela tem a ver com arte e com a nossa vida?
A partir desse debate, criamos o D.A.L.I - Delírios e
Amores em um Labirinto Infinito. D.A.L.I uma criação coletiva que, desde o seu surgimento, dialoga
com o tema da mostra juntamente com a estética do absurdo e surrealista, cujo nome lembra
o grande pintor espanhol Salvador Dalí. Delírios
pela loucura, abstrato pelo surrealismo e o labirinto infinito é a nossa própria mente. Delírio é um
transtorno psicótico no qual a pessoa é incapaz
de aceitar e enxergar a verdade, por mais provável que ela seja. A pessoa fica em um estado de
alienação completa e não aceita outra realidade
senão a dela. Amores. Ahhh... o amor. Ele nos faz

Cena criada a partir das obras de Dalí pelos alunos Alexandre Zá, Cris Ribeiro, Edna Mosca, Raquel Terrible, Reinaldo Rodrigues
e Vanusa de Souza Costa.
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deixar afetar pelas imagens, textos e incentivos no
geral, como nos disse Alberto Guiraldelli, marido
da professora Mônica e membro da Cia do Ator
Careca.
Em um debate acerca do tema, discutimos
como dar cor à ação. Nós nos alimentamos de
imagens, textos, vivências como fonte inspiradora, trabalhamos o nosso próprio imaginário e
trouxemos para o corpo essas ações preenchidas.
Será que isso é “agir com o coração”? Depois de
algumas divergências, concluíamos que, para
nós,“agir com o coração” é agir com a verdade de
cada um, mas sempre em equilíbrio com a razão.
Ser muito racional é privar-se, assim como agir
apenas com o coração pode ser descontrolado e
prejudicial.
Discutimos também a relação entre arte e vida.
Depois desse processo, de todos os alunos se entregarem, dividirem experiências, concluímos que
não há separação entre arte e vida. A arte é intrínseca a todas as partes de nossas vidas. Nós
vivemos a arte, como vivemos a vida. Assim experienciamos em nosso grupo.
Bosco Filho

professora nos ia dizendo qual desenhar, a mente
voava para vários sentidos, o corpo respondia a
essa ação. Assim os dedos se entrelaçavam com
o giz de cera e magicamente um desenho brotava
na folha branca. Um desenho diferente do outro.
23 alunos desenhando a mesma coisa, mas de
formas extremamente diferente.
Isso aponta o quanto é subjetiva a arte, o teatro, o coração.
Várias dinâmicas, além dessa nos ajudaram
na composição do espetáculo. Foi incrível como
uma simples frase e uma simples pincelada nos
estimulou a construção da cena. De repente todos nós éramos Salvador Dalí.
A partir de imagens, vivências corporais, sentimentos, inquietações, corações nasceu um espetáculo.
A criação coletiva, em um grupo tão heterogêneo quanto o nosso, não é algo fácil e é esse o
desafio. É fazer com que todos esses “quereres”
sejam ouvidos e executados pela diretora e pelo
coletivo. Cada um se afeta de formas diferentes e
por isso precisamos de estímulos diferentes. Já o
desafio individual é “dizer sim”, é se permitir, nos

Cena da peça D.A.L.I, com Alex Viana, Fernanda Tessitore e Patricia Rocha.
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Mônica Granndo
Bosco Filho

Imagem surrealista criada a partir de vivências e experimentações.

Vivência da turma a partir das imagens de Dalí.
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A seguir, quatro professores da Escola respondem a algumas das questões lançadas pelo tema “CorÀção”,
que norteou os processos criativos da 79ª Mostra de Teatro do Macu.

Por Adriano Cypriano
Quais relações você estabelece entre arte e
vida?
Palavras como arte e vida apontam para um
vasto conjunto de significações, tentar conter todas as possíveis interpretações para estes termos
seria, talvez, tarefa inexequível. Conceitos tão amplos e de caráter tão geral são continentes largos
demais para que possam ser abarcados por formulações simples, e no mais das vezes apressadas. Ainda assim impomo-nos a tarefa, ainda que
bizantina, de eventualmente desvendar possíveis
paisagens em tais plagas. Porém, qualquer discussão que desconsidere o que de epocal apresenta-se ao entendimento contemporâneo sobre
toda produção artística apresentaria, já em seu
nascedouro, uma incontornável deformidade, que
apenas aumentaria as chances de que o panorama resultante fosse também impreciso, ou oblíquo. Portanto, considerações sobre a vida e a arte
tendem a se revelar construções transitórias, ou
seja: o irresistível efeito da atualidade tisna nossas considerações e faz com que o imediato se
assemelhe ao perene.
Creio que uma opção para ser realmente artística deve antes ser uma opção na vida; tal ideia,
longe de ser original, já transitou pelas bocas de
célebres figuras como T. S. Eliot [poeta americano
radicado em Londres] e Val Folly [diretor de teatro
paulista prematuramente falecido]. De modo que
ao optar na arte, opta-se também, e sobretudo,
na vida. Assim, todas as grandes revelações, ou
ao menos aquelas que lidam diretamente com o
que existe de mais profundo em nossa existência,
estão intimamente ligadas ao fazer artístico, pois
toda percepção do cosmo em suas múltiplas interfaces apoia-se neste motor singular da evolução humana que é arte em geral – e, especificamente em meu caso, no teatro.
Por fim, creio ser a realização artística a mais
refinada forma de interação do indivíduo com o
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mundo e de diálogo com a realidade. De tal modo
que ela própria, a arte, não seja mais que um meio
para que se atinja uma finalidade ainda mais ambiciosa. O artista não é outro senão o obsecado,
o generoso. A arte profunda, transformadora, demanda entrega e coragem e, não obstante, uma
não menos profunda rebeldia.
O que você entende por “ser criativo”?
Entendendo-se criatividade como sendo a especificidade que define certa classe de artistas, e
mesmo de pessoas de modo geral... Bem, suponho – e com poucas chances de errar – ser criativo eu também.
“Cada homem e cada mulher é uma estrela”
este mote de Aleister Crowley, popularizado por
Raul Seixas e Paulo Coelho, é-me muito presente.
O pesquisador sincero, o artista preocupado ou o
educador zeloso sabem que a construção do conhecimento e das soluções emana de cada artista
participante do processo de trabalho. Um processo brilhante é aquele que permite que todos seus
participantes brilhem.
A criatividade não vive de ‘efeitos’. Não raro
busca-se o caminho menos abrupto em nossas
decisões artísticas. Entretanto, estabelecer um
padrão confortável que garanta certa comodidade nas soluções cênicas é um dos vícios que a
continuada exposição a processos de criação
pode acarretar. Escapar a esta situação não implica, igualmente, em ter que reinventar a pólvora
a cada novo processo, uma das características da
arte é ser cumulativa. Porém, ao artista de teatro
impõe-se um olhar virginal vindo do público. Que
deve ser respondido também com alguma forma
de noviciado. Em novos processos, criar o novo;
sem, contudo, deixar de influenciar-se pelo já vivido; eis, pois, mais um dos tantos paradoxos com
que o artista de teatro deve conviver.

Como pensar o processo artístico de forma coletiva?
A pergunta seria antes: como pensá-lo de outra
forma? Desde muito, Sábato Magaldi ensinou-me
que o teatro é arte coletiva. Podemos até supor
que toda a produção seja de uma só pessoa, mas
mesmo esse talentosíssimo onemanshow ver-se-á acompanhado no momento da apresentação.
Assim, no teatro apenas a assembleia, a obrigatória presencialidade, assegura a possibilidade de
expressão. O aqui e agora do teatro, hic et nunc,
sua efemeridade ontológica, à falta de um discurso
melhor, diz-se apenas concretizar-se neste encontro entre artistas e audiência; o que, ainda, não foi
abolido pela convergência midiática... ainda.
Em uma era em que o individualismo impera
onipresente o simples fazer grupal, o ato gregário
em si, ganha um sentido de resistência. No fraterno agrupamento, não na multidão ensandecida, conexões extremamente íntimas e potentes
podem irromper. Os processos de criação em
coletivo, abundantes nas artes cênicas, caracterizam uma tendência libertária no seio da criação
artística. Celebrantes, ou porta vozes de um ‘novo
sempre velho teatro’ com seus cúmplices urdindo
a apresentação, única e aberta a sucessos e infortúnios, mas construída em coletivo.
O que é agir com o coração?
O centro emocional da estrutura do ser de
Gurdjieff [George Ivanovich Gurdjieff – líder espiritual do início do séc. XX] indica que o caminho para a consciência passa pela percepção
dos grandes amores que instam nossas ações.
Evoluir espiritualmente significa perceber como
cada pequeno fragmento desta corporeidade
despedaçada – como o indivíduo contemporâneo
é visto – deve integrar-se para que a potência de
ressignificação componha uma semântica que
vá além do invólucro biológico. Acredito que um
cientista e um religioso, cada qual apaixonado por
sua matéria, sinceramente devotem seus dias e
energia a desvendar o que consideram mistérios,
ou conhecimentos, sempre mais profundos; não
consigo conceber artista que seja diferente disso.

Baudelaire recomenda que o artista deva estar
embriagado, melhor ainda que seja pelo amor
estético; mas, talvez, não apenas esse entorpecimento pela arte que pulsa renitente em seu coração, mas também por aquele que se [de]constrói
em seu cérebro.
Como dar cor à ação?
Evito começar este texto tentando desvendar
sentidos para a sinestésica metáfora proposta
pela questão. Abordo, antes, possibilidades operacionais para o conceito nas artes cênicas. Nos
limites da fábula, a ação está condenada a restringir-se a uma resposta à intrusão, não sendo
mais que uma consequência da ruptura da extase
– condição inercial que incita o estado da cena
a permanecer inalterado. O mecanismo de ‘acontecimentos disparando ações’ apresenta uma
resposta canônica, que entorpece pelo cartesianismo fácil, porém insatisfatória para os dias que
seguem. A ação entrou definitivamente em crise
já há mais de meio século, deixa de haver razão
para permanência acrítica de qualquer modelo.
Não mais restrita a uma reação, ação autônoma
emerge... Onde emerge? Em um panorama em
que predomina a tensão entre realidade e ficção,
discussão que atravessa indiscriminadamente
o pensamento contemporâneo; a não assunção
precisa de estatutos que delimitem fronteiras entre uma e outra e a sua contínua fricção originam
uma cena em que não sabemos em que acreditar, mas o jogo, muitas vezes, está justamente aí,
neste desconhecimento – e disso sabemos muito
bem, pois atrevidamente vivemos a época das incertezas.
O espetacular rompe o tecido da ação dramática e invalida a relação causal entre as partes.
Ainda assim, ou talvez precisamente por este estado de coisas que cada decisão passa a ser crucial. Seja na arte, seja na vida. Estamos envoltos
em uma sociedade líquida, cercados e premidos
por identidades evanescentes e completamente
mergulhados em sistemas caóticos, não é de se
espantar que a percepção de responsabilidade
também esteja evaporando.
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Por Mônica Granndo
Quais relações você estabelece entre arte e
vida?
A meu ver, a arte deveria fazer parte da vida
de todos, pois em minha ela esteve sempre e
foi um instrumento modificador, provocador,
agregador de ideias e de conforto até, me sinto
sempre bem em um teatro, num show musical,
numa exposição de artes e dentro da sala de
aula. Quando estou num desses lugares não tem
“tempo ruim”. São nesses lugares que o convívio
social se dá de forma criativa e intensa. Vejo que
todo aluno de teatro é um agente transformador
em sua casa, escola e grupo de amigos.
O que você entende por “ser criativo”?
Acredito que ser criativo é conseguir conectar
a mente, as ideias e pensamentos que gerem ação
com a concretude delas. Não só pensar, sonhar,
mas realizar esses pensamentos.
Como pensar o processo artístico de forma
coletiva?
Pensar o artístico de forma coletiva é um
grande desafio, pois colocar em sintonia tantos
ideias às vezes parece difícil, mas não é quando
temos um objetivo conjunto. Montar uma peça,
realizar um projeto sempre é um ponto de partida,
mas qual projeto? São tantos possíveis. O tema da
mostra do Teatro Escola Macunaíma é sempre um
norte, um Super Objetivo comum, que nos une
enquanto criadores. Ao professor coordenador
desse processo cabe ter uma percepção apurada
dos quereres e desafios possíveis da turma e de
cada aluno criador deste trabalho.
O que é agir com o coração?
Sempre que penso em como agir com o coração
sinto a necessidade de unir meus sentidos, buscar
uma visão individualizada, focada nas cores, nas
sombras e nuances; uma audição qualificada,
procuro ouvir com o coração; o tato com mais
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carinho em meus abraços e contatos pessoais;
uma fala mais clara, que instigue e estimule com
carinho meus interlocutores; e por que não dizer
o olfato, pois sabemos que os odores também são
importantes e que podem atrair as pessoas.
Minha mãe diz que sou uma boa ouvinte,
tenho tentado valer essa fala e, mais do que isso,
buscado em meu coração as palavras certas para
que as pessoas com que converso transformem
em Ação o que me confidenciam do Coração.
Como dar cor à ação?
Procuro começar por mim mesma, não só
colorindo minhas roupas, mas buscando o
entusiasmo em tudo aquilo que dirijo minha
ação. Um sorriso, um estímulo com o olhar e as
palavras de apoio. Quando percebo meu CorAção
mais fechado, cinza ou enegrecido, tendo
descobrir porque, antes de jogar essas cores no
meu trabalho, e as transformo primeiro em mim
mesma para depois agir no coletivo. Isso não quer
dizer não ser firme naquilo que acredito, mas dar
a cor real a isso, não escurecendo ou travando a
ação do que me cerca. Às vezes são ações simples,
como iniciar as aulas com balões coloridos e um
jogo coletivo, usando as cores que mais gosto. Ou
às vezes são elaboradas, como levando ao coletivo
um texto, uma proposta de trabalho que possa
colorir nossas ideias e ações.

Por Lúcia de Léllis
Quais relações você estabelece entre arte e
vida?
A Arte é sobre tudo ou, sobretudo... uma
provocação, uma reflexão sobre a vida.
A arte é um meio de conhecer, conhecer-me e
conhecer o outro. Viabiliza dar sentido às coisas,
peso e perspectiva ao que nos cabe como seres
humanos. Por meio da Arte o afeto e a confiança
dão asas à imaginação. Por meio da arte aprendo
sobre a vida e a vida é deixar aprender, ou
deixar ser o que se pode, pois cada um aprende
conforme o horizonte de suas possibilidades. Na
vida aprendi que na arte o homem se reconhece.
Aprendi que a principal função do conhecimento
é o autoconhecimento. Aprendi que em alguns
momentos a arte fala a todos, em outros momentos,
a cada um de forma diferente. Aprendi que só a
verdade subjetiva pode ser significativa. Aprendi
que, além de entrar em contato com a linguagem
da arte, entro em contato com as minhas imagens
internas genuínas, que são a fonte expressiva de
todo o processo criador significativo.
E essa angústia que não passa? É o devenir, é
o tornar-se, é a relatividade essencial das coisas
humanas, as sensações, as transformações
e apropriações dos instrumentos vitais, as
pulsações que transitam entre redescobrir a
importância da verdade subjetiva significativa e
a relatividade essencial das coisas humanas, nos
propondo uma busca incessante de bem viver
que transite entre esses mundos, entre a técnica
artística e a subjetividade do homem.
Neste momento, nos parece que a reflexão
básica entre nós se dá especialmente quando,
por algum motivo relevante, reflexões pessoais
nos remetem a uma conflitante discussão sobre
a “dualidade” funcional do teatro como oficio
e como meio de se autoconhecer. Algumas
conclusões estão em “flutuação”, entretanto há
uma indicação que deve haver uma acuidade do
olhar sobre a verdadeira finalidade da arte teatral

e que a mesma não deve ser confundida com
propósitos que não ajudem em nada a formação
do artista, se comparada à vida cotidiana. Segundo
Peter Brook,“O Teatro tem de dar a impressão de
vida”. A arte imanta a vida que fortalece o processo
de desvelamento da alma humana.
O que você entende por “ser criativo”?
É ver o lado de ser outro.
Quando trabalhei numa comunidade onde as
pessoas eram totalmente desprovidas de renda,
eu percebi que as crianças transformavam
garrafas de plástico em carrinhos, brinquedos... E
vi que elas eram bem criativas. Com isso cheguei
à conclusão que a necessidade é a mãe da
criatividade. Pela necessidade, eles precisavam
criar. A falta deixa espaço para o preenchimento
e, para tanto, é preciso estar vazio, pois só posso
preencher o que está vazio. Assim estar vazio é
conceder possibilidade de criação? Ser criativo
é conceder o vazio para a personagem, para
vivenciar o instante presente sem preconceitos e
determinações que antecipem o jogo durante o
processo? O ator deve ter a flexibilidade, a coragem
em transformar, recriar e inovar o seu trabalho
durante o seu processo criativo e aprofundar a
sua experimentação acerca do fazer artístico.
Como pensar o processo artístico de forma
coletiva?
Democratizando as suas opiniões.
O TAO, ou o Caminho, que surgiu das ideias
de devoção de Confúcio e das teorias budistas de
acalmar a mente e obter sabedoria, é aquele que
leva o seu caminhante ao encontro com o Todo e
contém a “gravidez” de tudo que venha a existir,
dialogando justamente com a relação entre
receptividade e atividade indicando o encontro do
ator consigo, com o outro e com as possibilidades
de se chegar ao centro, ao zero, ao indivisível.
Tudo está na potencialidade de comunicação
Caderno de Registros Macu | 22

dossiê

entre os atores, em que se estabelece um fio
condutor invisível que deflagra níveis mais
elevados de percepção, descortinando uma ponte
entre o pensamento e a natureza interior dos
atores em comunhão, durante a vivência cênica,
como ferramenta do seu processo criativo.
O trabalho prático com atores me ensinou que
a busca pela transformação do ser pode contribuir
para a apropriação do fazer artístico e isso se dá
de forma coletiva, uma vez que, inicialmente,
o sujeito “desejante” chega num espaço vazio,
trazendo todo um universo de conhecimentos,
experiências, vivências, que cabe ao diretor
desvelar. A partir daí, começa o processo de
ensaio em que o ator se desenvolve, como sujeito
artista. Então chega o momento alquímico da
transformação em que se concretiza o sujeito
artista pensante em comunicação com o coletivo.
Quando um aluno se apodera de uma
significação essencial, quando se aprofunda em
direção à essência daquela ideia, imediatamente
diversifica a expressão (co-autoria) e a experiência
passa a ser coletiva e criadora. Cada um tem uma
forma de aprender e isso tem de ser respeitado.
Não bastamos nós, professores, exercitarmos
nossos processos intelectuais, alimentando-nos
de teorias. Antes de tudo, para compreender
a atividade criadora do aluno e respeitar suas
imagens, nós devemos conhecer e expressar
nossas imagens internas. Essa comunicação
revela o trabalho coletivo.
O que é agir com o coração?
É tocar o outro ao ponto de emocioná-lo, é
inventar e reinventar a vida.
É ser capaz de revelar um caminho da expressão
verdadeira associado a uma experimentação
que fortaleça o processo de desvelamento da
alma do artista teatral. A arte nos coloca em
xeque diariamente, como se vivêssemos uma
grande aventura cotidiana. Pensamos ser a vida
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do verdadeiro artista um dilema constante. Uma
busca que parece nunca ter fim. É um ser dotado
de uma insatisfação de conhecimento que o
faz atirar-se em sua própria alma. Ele entende
e aceita como uma nova jornada, cada trabalho
que lhe é dado. A reflexão sobre a sua arte, uma
vez efêmera, deve estar presente em cada ação, a
cada “aventura em que é chamado” (CAMPBELL,
1990).
Com o coração penso nas palavras servir e
doar. Como a água que flui que está presente
como instrumento da vida, como base líquida que
serve ao sangue, às secreções, que irriga a terra,
e que beneficia todas as coisas, do mesmo modo,
agir com o coração é atingir a consciência de
servir, doar, “irrigar” para o exercício do desapego.
Como dar cor à ação?
Desaparecendo e deixando que algo
aconteça. Objetividade x subjetividade. Às
vezes a negação de tantas cores leva-nos a
nada ver, de tanto que queremos ver; a nada
sentir, de tanto que queremos sentir.
Diante da minha experiência, constato que
existe uma ansiedade do ator em seu ofício que
o impulsiona ao longo dos ensaios a “prever” o
resultado e considerá-lo como algo já definido
antecipadamente. Assim, as tarefas devem ser
apenas executadas para a sua realização e o ator
se distancia das experimentações do momento
presente da criação.
O ator deve ter a flexibilidade, a coragem
em transformar, recriar e inovar o seu trabalho
durante o seu processo criativo e aprofundar a
sua experimentação acerca do fazer artístico. É a
impermanência das coisas e a construção infinita
da nossa identidade que colorem as nossas
ações.

Por Wanderley Martins
Quais relações você estabelece entre arte e
vida?
O que seria uma relação indissolúvel, bem
poucos conseguem com propriedade. A arte é
muito exigente. Nossa maiúscula personalidade nos impede de abrir caminho para conceitos
como simplicidade e perseverança. Opa!!! Preciso
esperar tanto??? Por quê??? Mas por outro lado,
a vida também, poderia seguir melhor o roteiro e
não trazer tantas improvisações a cada instante.
Mas a vida insiste em mostrar a sua poesia a cada
momento, cada ocasião. Será que percebemos?
O que você entende por “ser criativo”?
Tentar, pelo menos, perceber a poesia da vida.
E deixá-la fluir.
Como pensar o processo artístico de forma coletiva?
ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTAL. PARCEIROS, PARCEIROS, PARCEIROS.
O que é agir com o coração?
É como criar um filho. Desdobrando fibra por
fibra de uma ação. Nascer e morrer quantas vezes
necessárias. Sair da zona de conforto. Arriscar.
Como dar cor à ação?
Qual alquimia para conseguir: sabores, perfumes, sonoridades, imagens?
Conseguiremos tatear uma tridimensionalidade para nossos sonhos?
Nossa energia está suficientemente trabalhada para alcançar isto?
Ações. Ações. Ações.
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