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o prazer pela experimentação  
entrevista com myriam muniz
POR ROBERTA CARBONE

FOTOS DE ROBERTO SETTON 

Entrevista de Myrian Muniz concedida à Sandra Mantovani no ano de 1999, transcrita e 
editada para esta publicação. Sua versão original fez parte de um projeto idealizado por Sandra 
e realizado para o SESC Santo Amaro, intitulado Vídeo Instalação – Virada do Século – “Com 
Franciscas, Marias, Joanas, Antonias...”.
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era isso, me deu estresse, era muito pesado para 
mim.

O primeiro contato com o teatro: a formação 
na EAD 

Por acaso eu morava na rua maranhão e, 
nessa rua, era a escola de arte dramática, 
defronte à minha casa. eu não tinha nada que 
ver com artista, aliás, eu tinha medo de artista. 
era uma gente muito liberada. “deus me livre, 
beijavam-se na boca!” eu ficava horrorizada. nem 
no rosto eu beijava quanto mais na boca. um 
amigo beijar um amigo na boca? não! eu achava 
indecente, pornográfico.

era careta demais. Fui me acostumando com 
aquele jeito, mas demorou muito! Fiquei amiga 
dos artistas, e eles começaram a dizer que eu era 
engraçada. eu fiz o exame para entrar na ead, 
mas não era para ser atriz, era só para cultura 
geral, para me formar, desinibir, porque eu era 
muito tímida, muito careta. acabei fazendo o 
exame, eles me ajudaram e ficaram meus amigos. 
eu fiz uma peça que era A Bilha Quebrada, de 
heinrich von Kleist, e todos começaram a bater 
palma, falaram que eu era ótima, e eu comecei a 
me sentir importante. 

eu era feito um jagunço: caipira, careta, 
medrosa, tímida, reprimida – sexualmente eu era 

A infância e adolescência 
infância mesmo eu não me lembro muito bem. 

Pequenas coisas eu me lembro. tinha medo do 
mar. da minha infância eu lembro isso, tinha 
muito medo do mar. quando eu vi o mar, eu fiquei 
assustadíssima. “o que era aquilo? tanta água!” 
morri de medo. Chorava! aí meu pai, para eu ficar 
calma, me levou até a água e me enfiou nela, e aí 
eu fiquei com mais medo ainda.

Já fazia teatro no quintal, eu convidava todos 
os amigos. Pagavam um palito de fósforo. era 
simbólico o preço. e eu pegava as colchas das 
camas, e fazia a cortina com um arame, e fazia 
o palco. não lembro o que se representava, mas 
todos os amiguinhos representavam e eu dirigia, 
sempre fui diretora.

tinha muita repressão. era tudo muito 
reprimido. sexo nós nem falávamos sobre, 
fazíamos assim (faz gesto com a mão espanando 
para baixo). sexo, eu lembro que nós pensávamos 
assim: era uma coisa lá em baixo, que ninguém 
sabia o que era. dava medo para as crianças. 

Com dezessete anos, eu era vitrinista de uma 
perfumaria. Fazia vitrines com tules para vidros de 
perfume. Já gostava de colocar cenário. meu pai 
não achava que uma mulher devia trabalhar. uma 
mulher devia aprender a cozinhar, lavar louça, 
lavar roupa, ser boa dona de casa, boa mãe, boa 
esposa. uma mulher não podia ser independente 
na cabeça dele. então foi difícil, teve um conflito. 
mesmo assim eu fui trabalhar em um hospital. 
Fantástico, porque é a realidade nua e crua. 
eu achava que tinha que ajudar o próximo, e 
ser enfermeira era maravilhoso, porque eu me 
sentia uma Florence nightingale1, uma grande 
enfermeira. 

meu negócio era ajudar o ser humano. Como? 
ajudando a pessoa que estava doente, por isso 
quis ser enfermeira. mas eu me enganei, não 

1. Considerada a pioneira da enfermagem, Florence nightingale era 
britânica e notabilizou-se pelo socorro a feridos em guerra e por sua 
militância pela melhoria do serviço público de saúde.

“O teatro foi uma porta que 
se abriu de consciência e 
entendimento para mim. 
Eu aconselho que as pessoas 
façam teatro, mesmo que não 
queiram ser atores ou atrizes. 
Faça um curso de teatro para 
perceber melhor algumas coisas. 
É bonito o teatro, ele serve para 
o ser humano, ele estuda o ser 
humano.”
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reprimidíssima. eles eram liberados, acho que 
já transavam, e eu achava feio. tinha medo de 
homem naquele tempo. “deus me livre, cuidado 
com homem, que homem é perigoso!” aí fiquei 
quatro anos, não faltei nenhum dia. quando eu 
comecei a perceber quem eu era, eu me apaixonei 
por aquilo e falei: “mas é isso que eu vou fazer! eu 
quero saber quem eu sou! que maravilha!” Fiquei 
tão convencida, fiquei insuportável. e eu estudava 
muito, porque não sabia nada. eles falavam: 
“Garcia Lorca, sabe quem é?” “não!” “Fernando 
Pessoa?” eu respondia: “quem?” algumas 
palavras eu não entendia. os professores de 
estética usavam termos que eu não sabia o que 
eram. eu vivia com o dicionário dentro da bolsa 
para procurar as palavras. eu estava acostumada 
com hospital, nunca tinha trabalhado com arte. 

se bem que eu não era tão ignorante sobre arte. 
tinha aprendido a tocar piano, feito balé. a mãe 
do agnaldo ribeiro da Cunha2, que é meu primo, 
era mais velha e mais informada do que eu. ela 
me ajudava, me dava livros para ler. eu tinha certa 
leitura, conhecia pintura, gostava de ópera. minha 
avó italiana gostava muito de ópera, minha mãe 
e meu pai gostavam muito de música. meu pai 
gostava muito de teatro, teatro de revista, e ele 
me levava. então, eu não era tão ignorante assim.

mas eu era ignorante como ser humano. eu 
não sabia quem eu era, que pito eu tocava. e foi 
aí que eu comecei a me perceber. quando você 
começa a trabalhar a personagem, você percebe 
que é capaz de fazer o outro. “mas meu deus, 
então eu sou capaz de fazer essa velha de sessenta 
anos sendo que eu tenho trinta?” e todo mundo 
acreditava que eu tinha sessenta piamente. eu 
comecei a me descobrir, e foi maravilhoso. o 
teatro foi uma porta que se abriu de consciência 
e entendimento para mim. eu aconselho que as 
pessoas façam teatro, mesmo que não queiram 

2. Pesquisador e crítico teatral, além de advogado. autor do capítulo 
�raízes” publicado em: VarGas, maria thereza (org.). Giramundo – O 
Percurso de Uma Atriz – Myriam muniz. são Paulo: hucitec, 1998. 
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ser atores ou atrizes. Faça um curso de teatro 
para perceber melhor algumas coisas. É bonito o 
teatro, ele serve para o ser humano, ele estuda o 
ser humano.

eu era tida, na ead, como uma atriz cômica. 
não podia fazer drama que riam. quando eu fui 
trabalhar com a dulcina de moraes3, ela me deu 
o papel da reverenda, um papel sério, um drama 
fundo, uma cena difícil. ela dirigia e dizia: “imagina 
que você é incapaz de fazer drama! se você faz 
comédia, você faz drama, faz tragédia também. 
o comediante faz qualquer coisa. Você é capaz!” 
eu falava: “não sou!” e ela dizia: “É!” e acabei 
fazendo. no dia da estreia, eu fui aplaudida em 
cena aberta e não acreditei. Você vai acreditando 
no que você é dependendo também da relação 
que você estabelece com as pessoas importantes 
na sua vida. elas te dão o estímulo, elas acreditam 
em você, e você acaba fazendo. elas ficam 
contentíssimas e te passam essa segurança: “eu 
sou capaz!”

3. atriz, diretora e produtora de teatro.

O mestre Flávio Império e o trabalho no Teatro 
de Arena 

Você estuda o teatro desde os gregos e vai 
descobrindo todos os mestres. Começando pelos 
mestres gregos que se abrem para você, como 
sófocles, eurípedes, todos os trágicos, e também 
Garcia Lorca, Fernando Pessoa, Pirandello. Você 
vai descobrindo todos até os modernos. eu parei 
nos modernos e daí para frente eu estudei por 
minha conta. mas são eles que te ensinam. são 
esses mestres e os mestres que estão vivos. 

eu tive um mestre vivo – aliás, eu tive vários 
– que foi o Flávio império4. ele me ensinou como 
se faz teatro, o que quer dizer teatro, o que o 
teatro significa, o que é cenografia, pintura, 
música, matemática, filosofia, história. e que 
tudo entra no teatro. eu trabalhei com o Flávio 
império durante nove anos no teatro de arena e 
com ele eu aprendi tudo. arquitetura, inclusive. 
eu tenho 27 anos de aprendizado de arquitetura 
sem ser arquiteta. durante 27 anos eu trabalhei 

4. Cenógrafo, figurinista, arquiteto e artista plástico.
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o Flávio foi assistir à peça no dia da estreia. 
a peça estreou em um domingo, às 10 horas, e 
estava cheia de gente, uma porção de crianças, 
uma peça bonitinha, sacra. acabou a peça, e o 
Flávio falou assim: “Por que tudo de frente?” eu 
perguntei: “o quê?” ele respondeu: “olha, meu 
bem, eu sentei ali do lado e vi tudo de perfil. os 
atores não se viraram nunca, ficaram parados, 
estavam todos de frente para lá, de perfil para 
cá, de costas para lá. quem estava atrás só viu 
de costas, quem estava do lado de lá só viu o 
lado direito, quem estava de frente viu de frente 
– graças a deus! – e quem estava do lado em que 
eu estava só viu o lado esquerdo. Por que você 
não criou um movimento? Foi uma coisa estática 
de propósito? mas você pensou em quem estava 
atrás? em quem não viu?” aí eu falei: “não.” e ele 
disse: “mas você é débil? teatro não é uma coisa 
parada, o que move é a ação, e importante no teatro 
é a ação. Por que é sagrado e não pode mexer?” 
eu respondi: “Pois é, eu pensei que era sagrado e 
não podia se mexer.” e ele falou: “Ótimo você ter 
experimentado, mas agora, por favor, mexa com 
isso. estreou parado, mas faça o favor de mexer, 
porque ninguém vai aguentar esse quadro vivo. 
ou é quadro vivo?” eu respondi que não era, ele 
perguntou se eu precisava de ajuda, mas eu disse 
que não. Fiquei desesperada e com vergonha. eu 
ainda perguntei sobre os atores e ele respondeu: 
“Parecem minhocas com angústia.” eu falei: “o 
quê?” e ele: “minhocas com angústia! Por que 
você dirige assim com angústia?” eu pensei: “meu 
deus, que horror! Vou ver como mexo nisso, mas 
não quero mais dirigir, porque não dou para isso.” 

se na primeira você não acerta, a tendência é 
você desistir. mas isso é uma besteira, porque na 
primeira você não acerta mesmo. Você tem que 
experimentar quarenta mil vezes para acertar, 
tem que ter essa humildade para fazer teatro. eu 
consertei a peça, mas ficou ruim. Foi. acabou. e 
foi a partir daí que eu me interessei por dirigir e 
comecei a pensar como era a ação, como era a 
relação entre as pessoas, porque é muito mais 

ao lado do Flávio império, que era um gênio, um 
mestre. um pouco impaciente, às vezes me dava 
uns empurrões, me criticava, mandava cartas 
dizendo que não queria mais ficar perto de mim, 
que eu era nociva, que eu era desorganizada, e 
eu, humilde, ficava quieta. eu, humilde? eu sou 
tão arrogante, mas com ele eu ficava quieta, 
então ficava de bem, e ele me ensinava de novo. 
a minha desorganização era uma coisa horrível, 
e foi ele quem organizou a minha cabeça. nossa, 
que maravilha de pessoa. eu devo a ele tudo, por 
isso que eu dedico tudo a ele. 

no teatro de arena, onde se fazia teatro 
verdadeiramente brasileiro e se estava descobrindo 
um jeito brasileiro de se representar, foi que eu 
aprendi a fazer teatro. eu cuidava do guarda roupa, 
mas fazia de tudo. nós pintávamos e lavávamos o 
teatro, dávamos festas, promovíamos as peças, eu 
trabalhava como atriz, na produção, trabalhava de 
tudo. era uma energia fantástica e eu com meus 
trinta anos. o teatro de arena tinha um teatro 
infantil de manhã, e eu perguntei para o augusto 
Boal5, que era o diretor geral, se eu podia dirigir 
uma peça infantil, e ele falou: “Claro, vai!” então 
comecei a trabalhar com o Colégio de aplicação. 
os meninos vieram e nós fizemos uma peça da 
maria Clara machado chamada O Boi e o Burro 
a Caminho de Belém. estava se aproximando o 
natal e era quando nós íamos apresentar. o Flávio 
me perguntou se eu precisava de ajuda, e eu 
disse que não. não queria que ninguém chegasse 
perto, eu que fazia, eu já sabia. Peguei o elenco, 
conversei, fiz, vesti, coloquei música e tudo. 

5. diretor, dramaturgo e criador do teatro do oprimido.

“Então comecei a experimentar 
com os alunos e até hoje eu 
experimento com alunos, porque 
o que mais me interessa é 
experimentar.”
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complicado. a peça não tinha relação, porque era 
tudo chapadão de frente, cada um se relacionava 
com a plateia de frente, com angústia, eles não 
olhavam uns para os outros. eu só pensava no 
cenário que ficava bonito, na luz que iluminava, e 
o resto tinha angústia e era parado. assim que eu 
era, ficava petrificada de medo. e foi assim que eu 
comecei a dirigir.

A experiência de sessenta anos de trajetória e 
o gosto pela formação 

depois eu fundei a escola macunaíma. então 
comecei a experimentar com os alunos e até hoje 
eu experimento com alunos, porque o que mais 
me interessa é experimentar. as pessoas não 
entendem isso e me perguntam por que eu não 
vou fazer teatro profissional. Porque eu não posso 
experimentar. se eu vou para o teatro profissional, 
vem o produtor e fala assim: “o dinheiro vai acabar, 
você tem que fazer depressa, sem conhecer as 
pessoas.” eu não estou acostumada com isso, 
eu sou antiga, eu quero primeiro saber, conhecer, 
experimentar, pesquisar, é isso que me interessa.

Fui convidada a dirigir um show de elis regina 
e pensei: “eu adoro música brasileira, essa mulher 
é talentosíssima, vou fazer de qualquer jeito, vou 
fazer tudo que aprendi! Convidei o naum alves 
de souza6, quer dizer, convidei o Flávio império, 
mas ele não quis, fiquei magoadíssima, mas ele 
me fazia uns desaforos. Convidei o naum alves 
de souza, que é maravilhoso, com o J. C. Viola7, 
professor de corpo, que é maravilhoso, e o Zé 
rubens siqueira8, que era maravilhoso, todos os 
maravilhosos, e fiz um roteiro. “deus me iluminou!” 
nós temos sempre que agradecer a deus, porque 
quando ele te ilumina... naturalmente, ele não 
fica te iluminando o tempo inteiro, acho que ele te 
ilumina quando você merece, de vez em quando 
e, naquele momento, eu fiquei completamente 

6. diretor, cenógrafo, figurinista, artista plástico, dramaturgo e professor. 

7. Bailarino e preparador corporal. 

8.  autor, tradutor, diretor teatral, cenógrafo e figurinista.

iluminada. eu sonhava com o espetáculo, como 
ele seria, ia lá e dava certo. eu tinha um medo de 
não saber como que era, mas sonhava, punha no 
caderno de noite, acordava, escrevia, ia lá e dava 
certo! eles olhavam para mim e diziam: “nossa, 
como ela sabe, essa mulher é competente!” eu 
sonhei com o Falso Brilhante9, porque eu adoro 
música brasileira, eu adoro teatro, eu adoro 
cenografia, figurino, luz, tudo que faça parte de 
um espetáculo para embelezar a cabeça de uma 
plateia, para provocar uma emoção na plateia, 
para eles ficarem alegres e contentes. eu gosto, 
porque é isso que faço. e durante quatro meses 
ela cantou só para mim e cantava para me 
encantar. Porque o negócio dela não era dar um 
pouquinho, era dar tudo. Às vezes, eu ficava até 
meio tonta na plateia, eu não aguentava, eu subia 
as escadinhas do palco, ia lá e a abraçava, beijava, 
rodava, chorava. até hoje eu fico emocionada. até 
hoje... 

nessa trajetória de sessenta e tantos anos, eu 
percebo que existe sim um machismo. alguns 
homens que eu conheci, que passaram pela 
minha vida, me deram a maior força, mas eu 
tive muito dificuldade, muita competição. Fui 
casada duas vezes e com meus maridos sempre 
tinha uma competição. disfarçada, mas tinha. 
eu sou mulher e o outro era homem, enfim, essa 
conversa mole. É claro que um artista deve casar 
e ter filhos, uma mulher que tem filhos fica mais 
madura, centrada, ela sente uma criança na sua 
barriga, dá à luz, amamenta, nutre, vê crescer, 
se interessa, mas ela não tem muito tempo para 
isso. eu tive meu filho e depois de quarenta dias 
eu estava representado. o leite corria pela roupa 
e eu tinha que sair da matinê, amamentar e voltar. 
e o leite escorria. Porque você não tem tempo, 
você tem tempo sim, você adora o filho, você ama 
o seu filho, mas você não tem o tempo que uma 
mãe que não trabalha fora tem para cuidar do seu 
filho. eu tentei dar tudo que eu pude para ele e 

9. Show da cantora elis regina que ficou em cartaz entre 1975 e 1977. 
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mesmo assim foi insuficiente. eu gostaria de dar 
o que não dei, mas não dá mais tempo. não sei o 
que eu não dei, eu dei tudo que podia.

eu sou impaciente e o cinema demora muito. 
meu deus, como demora. tem que esperar. eu 
sou meio nervosa para fazer cinema. esse último 
filme que eu fiz com direção da ana Carolina10, 
eu devo ter dado um trabalho horrível para ela. 
eu sou impaciente, não gosto de sentir calor, sou 
uma fresca mesmo. mas o filme deve ter ficado 
muito bom, graças a deus!

eu não sou muito chegada à televisão. não 
sei o porquê, mas não suporto fazer novela. 
minissérie eu fiz uma e até que gostei11. Foi com 
o diretor mauro mendonça Filho, uma graça de 
pessoa. disseram que eu estava bem e gostei 
de ser elogiada, mas não sou muito chegada à 
televisão.

resolvi ensinar e felizmente aconteceu a 
minha escola12, pela qual sou apaixonada. 
depois de quase dez anos, se formou um grupo 
que se chama mangará. o Flávio império era 
apaixonado por bananas, desenhava muita 
banana, bananeira, e mangará é o nome da flor 
da banana, em homenagem ao Flávio. algumas 
pessoas que estão trabalhando comigo, e em 
quem eu confio plenamente, poderiam, quem 
sabe, dirigir, produzir e colocar um espetáculo em 
cena. É isso que eu quero, é isso que eu estou 
pretendendo ensinar para os que vêm aprender 
comigo na minha escola, é isso que eu estou 
pretendendo até morrer.

Entrevista transcrita e pré-editada por Kleber 
Danoli, com edição final de Roberta Carbone. 

10. myriam refere-se aqui ao filme Amélia, lançado em 2000 e dirigido pela 
cineasta brasileira ana Carolina teixeira soares. elas trabalharam juntas, 
anteriormente, nos filmes Mar de Rosas (1977) e Das Tripas Coração (1982).

11. myriam refere-se aqui à Dona Flor e Seus Dois Maridos, exibida em 
1998. ela também participaria da minissérie Os Maias, exibida em 2001. 
Ambas produzidas pela tV Globo.

12. Curso de interpretação teatral, iniciado em 1978 e mantido até 1999, 
sediado, na maioria do tempo, no prédio da Funarte em são Paulo-sP.
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