
POR RAFAEL CARvALhO1

Ninguém pode ser escravo de sua identidade:
quando surge uma possibilidade de mudança é preciso mudar.

Elliot Gould, ator norte-americano.

Prólogo
estar aberto à mudança é estar aberto à linguagem que se atualiza para 

que possamos ver o outro de maneira mais abrangente, sem restrições. 
Por esse motivo, esse relato também é um convite a mergulhar no novo. 
Com frequência, adotarei palavras como alunxs e professorxs com a letra 
“x” em substituição aos artigos definidos o/a/os/as. esse foi um exercício 
que passei a praticar em minha escrita e hoje tem se tornado comum, 
como parte de mim, entendendo que somos muitos e precisamos falar 
para muitxs com a mesma proporção, sem a necessidade hegemônica de 
uma definição de gênero ao tratar da pessoa. Começo este artigo com essa 
perspectiva, onde precisamos urgentemente aceitar uma nova língua, em 
que o mundo se adapta para entender que somos diferentes e que pode 
haver igualdade entre todxs.

o processo criativo que trabalhei com a turma Crisântemos Crespos 
(Pa mix – eldorado – sábado/tarde – 2º semestre/2016) esteve altamente 
pautado por esse lugar, do entendimento dx outrx no espaço de criação, 
reconhecendo seus limites e abraçando voos mais altos, que sabia que 
poderiam realizar. um exemplo desse momento ocorreu em um exercício 
que chamei de Des/Encontros, onde cada pessoa ficava de um lado 
oposto da sala, e em uma caminhada buscava uma trombada acidental, 
e a partir de então passava a pesquisar esse contato. em um primeiro 
momento, a grande maioria xingava a outra pessoa e ia embora, quando 
não se ofendiam juntos. depois sugeri que se deixassem levar por essa 
trombada como um encontro e sem muitas palavras deixassem reverberar 

1.ator, diretor, dramaturgo e arte-educador. Formado em artes Cênicas nas habilitações de Licenciatura e 
Bacharelado em direção teatral pela universidade Federal de ouro Preto, onde atualmente realiza seu mestrado. 
integrou a 1ª turma do núcleo de dramaturgia do sesi-sP/British Council. escreve para a coluna recortes de 
Cena do site Ator Criador. É professor do teatro escola macunaíma desde 2013.

3 Frações de amor ou 
uma quase história: 
mergulhando em 
reticências

em
 p

ro
ce

ss
o



 Caderno de Registro Macu (Pesquisa) | 75

nem sempre será realizado como o previsto, 
mas que acompanha meu caminho de artista-
educadxr.

apoiada no tema a minha, a sua, a nossa 
Pesquisa, a escola propôs ao coletivo de 
professorxs que buscássemos, dentro de nosso 
repertório de pesquisa pessoal, aliado à proposta 
metodológica do teatro escola macunaíma e 
dos artigos publicados em edições passadas 
do Caderno de Registro Macu, um projeto que 
fosse particular a cada turma, com a liberdade 
de criação que x educadxr primeiramente se 
lançasse a pesquisar e, sem seguida, entrasse 
em um acordo de trabalho em sala com xs alunxs.

desse impulso, tão bem-vindo para todxs nós, 
resgatei um desejo antigo: desenvolver um projeto 
de criação colaborativa, onde xs alunxs receberiam 
ferramentas-base para o desenvolvimento de 
um roteiro dramatúrgico original. desse fluxo 
potencializador surgiu o Projeto Pesquisa: A 
Presença no Trabalho do Ator/Autor. esse 
novo tema, agora reelaborado em meu projeto, 
surgiu após uma relação de identificação com 

pequenas ações. assim, sorrisos surgiram, 
olhares atentos, uma pequena paixão quem sabe, 
um pedido de desculpas, um estranhamento, ou 
seja, uma variedade, uma transgressão ao modo 
usual com que tratamos o mundo ao redor. Falar 
sobre a trajetória percorrida com essa bela turma 
para a criação de 3 Frações de Amor ou Uma Quase 
História é mergulhar em um rio carregado de 
reticências. assim, após essa breve introdução, 
relato um pouco desse encontro de alunxs e 
professxr em busca do (im)provável.

Sobre o começo ou primeiros passos
Como começar? uma pergunta que chega 

de variadas formas todo início de semestre. não 
como uma dúvida impossível de ser respondida, 
pois, obviamente tenho me preparado, ao longo 
dos anos, para que esse “Como começar?” tenha 
sempre um gosto de novidade. a verdade é que 
essa é uma questão provocativa, que sempre 
retorna, buscando o sentido para um diálogo 
cada vez mais potente com xs alunxs, uma parada 
necessária para se chegar a um plano ideal, que 
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seu processo com o coletivo. Práticas como as 
apontadas por renato Ferracini ampliam esse 
caminho ao expandir o conceito de corpo como 
singular, o que se dá a partir do treinamento em 
busca de um movimento pré-expressivo.

Vi como fundamental que xs alunxs 
compreendessem o caminho do método das 
ações Físicas de modo orgânico. Para tanto, seria 
necessário reforçar os conceitos de presença 
e presentificação2 em tudo o que se faz, ou 
seja, além do corpo no estado de aqui e agora, 
a possibilidade de materialização dessa criação, 
seja pela composição de material artístico em 
sala de aula ou, ainda, pela criação de uma pré-
dramaturgia ou de imagens que poderiam ser 
intensificadas durante o processo de pesquisa.

no artigo de renata Kamla, professora do 
teatro escola macunaíma, há um apontamento 
para a importância do diretor-pedagogo em 
encontrar fendas para fomentar e ampliar o 

2. Presentificação sentida como presente e integrada como tal na 
memória.

alguns artigos publicados na segunda edição 
do Caderno de Registros Macu –“encontro Com 
renato Ferracini”; “além da inquietude, doação e 
Completude e sua relação Com o Fazer artístico-
Pedagógico Por meio da ‘máscara’”, de renata 
Kamla; “inquietudes de estar no Presente: a 
relação Com o Público e sua ação no Palco”, de 
milena Filócomo.

a relação que estabeleci para a criação desse 
projeto é a da manifestação artística do corpo 
como fundamento principal da criação atoral. 
assim, coletei algumas palavras que serviriam 
de mote para a realização da prática em sala de 
aula: movimento pré-expressivo; dança pessoal; 
composição; corpo singular; treinamento; 
máscara neutra; inquietação; Verdade Cênica e 
a “segunda natureza” do ator; experiência viva; 
efêmero; presença e dramaturgia atoral.

entendendo a necessidade de se ampliar o 
repertório artístico-pessoal dxs alunxs, fornecendo 
ferramentas que os tornem protagonistas de sua 
trajetória, deste modo, o conceito de criação 
atoral favorece o lugar de autores dentro de 
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Máscara neutra.
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treinamento pré-expressivo4, como apoio 
técnico para a potencialização do relato, para que 
não ficassem presos à palavra, mas pudessem 
sustentar sua percepção corporal; e, por fim, 
a escrita dramatúrgica de maneira livre ou 
automática.

5. avaliação: Contínua. o objetivo da avaliação 
era mapear, junto à turma, que estímulos 
mereciam maior atenção no processo criativo 
e como recriá-los, sempre com o enfoque na 
Presença para essa autoria.

o Projeto Pesquisa foi apresentado desde o 
primeiro momento de aula do semestre, levando 
a turma a exercitar o presente. Para isso, levei três 
folhas em branco, que deixei no centro da roda, e 
aos poucos escrevi questões em cada uma delas: 
Quem é você?; Por que eu faço Teatro/Arte?; 
Por que estou aqui hoje?

essas boas-vindas, que geralmente gosto 
de adotar em primeiros momentos de aula, são 
formidáveis, pois, pegamos x outrx no silêncio, na 
escuta do espaço:

“Porque aqui os problemas acabam. É um 
espaço libertador.”

“É como um compromisso amoroso, não pode 
faltar.”

também trabalhamos com a perspectiva 
de uma dança-pessoal, que é uma busca por 
um movimento singular. Gostaria de conhecer 
mais o corpo deste coletivo em dois estados 
diferenciados, com estímulos mais internos e 
a partir de estímulos mais intensos e externos, 
como uma música de fortes batidas. durante 
cerca de trinta minutos, guiei o grupo a começar 
um caminho que iniciava no solo: deitados, com 
o movimento iniciado pelas vértebras e partindo 
para o restante do corpo, sempre em busca de 
apoios. Pedia que se soltassem mais durante essa 
dança e, por muitas vezes, encontrei resistência. 

4. “o treinamento é o espaço onde o ator se trabalha independentemente 
de qualquer outro elemento externo - cena, texto ou personagem. neste 
espaço, o ator não se ocupa da expressão artística em si, mas daquilo que a 
torna possível; a sua função é o aprimoramento técnico do instrumento de 
trabalho do ator, ou seja, seu corpo – em – vida.” em oKamoto, eduardo. 
Eldorado: Dramaturgia de Ator na Intracultura. tese de doutorado, instituto 
de artes, Campinas, unicamp, 2009, p. 60.

repertório artístico dxs alunxs. desta maneira, 
o grande estímulo para a turma foi a criação 
de uma dramaturgia que nascia dela mesma, 
primeiramente como sujeito singular e em 
seguida para o coletivo, em busca de uma nova 
dramaturgia, que poderia conter material literário 
já existente ou, ainda, descoberto em pesquisa na 
sala de aula.

Como plano de ação previsto adotei cinco 
bases de trabalho:

1. diário atoral: a criação do diário da turma, 
onde puderam expor suas ideias e reflexões de 
maneira prática, seja pelo relato direto objetivo ou 
subjetivo. essa prática começou desde o primeiro 
dia com um caderno de folhas em branco que 
presenteei à turma. a cada aula, x alunx levava 
o diário para casa e tinha o compromisso de, até 
a aula seguinte, deixar registrada sua reflexão 
artístico/atoral, que seria partilhada com o 
próximo colega. a ideia foi motivar a surpresa de 
quem recebesse de ter o prazer de ler o que já 
estava registrado, e somente ao final do processo 
abriríamos juntos esse material para contemplá-
lo de maneira coletiva.

2.  imagem/Palavra/Corpo-ação: a partir 
de uma troca de fotos dxs alunxs e de outras 
referências da fotografia mundial, realizamos 
um jogo-estímulo, onde poderiam criar histórias. 
na evolução desse exercício, seriam realizados 
encontros de histórias em busca de um enredo 
comum.

3. exposição de Cenas: o propósito deste 
exercício era que avaliassem a evolução da criação 
e percebessem como construíam suas cenas e 
integravam sua pesquisa para a construção de 
uma dramaturgia.

4. treinamento: o trabalho com a máscara 
neutra3, que permite ao ator encontrar extratos 
essenciais para sua criação; a busca do 

3. “a máscara neutra é um objeto particular. É um rosto, dito neutro, em 
equilíbrio, que propõe a sensação física de calma. esse objeto colocado no 
rosto deve servir para que se sinta o estado de neutralidade que precede a 
ação, um estado de receptividade ao que nos cerca, sem conflito interior. 
[...] quando o aluno sentir esse estado neutro do início, seu corpo estará 
disponível, como uma página em branco, na qual poderá inscrever-se a 
‘escrita’ do drama.” em LeCoq, Jacques. O Corpo Poético: Uma Pedagogia 
da Criação Teatral. são Paulo: sesC sP/senaC, 2010, p. 69.
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Pensei se era o primeiro momento, se eram os 
olhos semicerrados no início da dança, se era 
o medo do espaço da sala, que era pequeno, de 
bater nxs outrxs, ou, até mesmo, vergonha do 
professor novo e dxs assistentes que ainda não 
conheciam. de todo modo, em uma conversa no 
final, alguns colocaram que se sentiram muito 
bem, livres e dispostos. ainda assim, identifiquei 
uma entrega parcial do corpo para a proposta da 
dança-pessoal. no entanto, refleti sobre quais 
estímulos mereciam ser revistos na evolução 
desse treinamento para um estado de presença 
contínua na criação.

no exercício que chamei de Imagem/
Palavra/Corpo-Ação – baseado nas práticas 
do Lume teatro5 com o treinamento de mímese 
corpórea6 –, pesquisava um caminho prático 
para a construção de personagens, com teor 
na observação. Como estímulo, levei diversas 
imagens que deixei distribuídas pela sala. 
em um primeiro momento, cada alunx olhava 
detalhadamente para elas. em seguida, depois 
de apropriados de todas ou da grande maioria, 
poderiam escolher uma imagem que ficaria 
com elxs. a sequência seguinte era de profunda 
observação da imagem para a construção de uma 
narrativa individual. a imagem adotada deveria 
fazer parte de um relato, que elxs apresentariam 
para a turma em primeira pessoa, agregando 
aspectos propostos por ela ou, ainda, se inserindo 
no próprio contexto da imagem. dei cerca de 
dez minutos para que, silenciosos, observassem 
a imagem e construíssem intuitivamente um 
breve relato. Para a apresentação desses curtos 
monólogos, deixei uma cadeira no espaço, 
que seria o único objeto, além da imagem, que 
poderiam utilizar. Foram histórias muito sensíveis e 
fortes. Percebi que se envolveram gradativamente 
com as imagens escolhidas e, assim, produziram 
um forte material narrativo. muitos mesclaram 

5. Lume teatro - núcleo interdisciplinar de Pesquisas teatrais da unicamp, 
Campinas - sP.

6. “[...] metodologia desenvolvida pelo Lume teatro cujo fundamento é a 
observação e imitação de pessoas, animais, fotografias e pinturas como 
base da atuação.” em oKamoto, eduardo. Eldorado: Dramaturgia de Ator 
na Intracultura. tese de doutorado, instituto de artes, Campinas, unicamp, 
2009, p. 42.

suas histórias pessoais com as das imagens, o 
que foi identificado depois por alguns delxs, que 
livremente quiseram expor isso para os demais. 
também percebi que a turma teve uma entrega 
muito forte à dramaticidade, pareciam gostar de 
criações onde poderiam ir ao extremo da emoção. 
alguns choraram em seus relatos, e boa parte 
foi bastante crível aos olhos dos espect-atores7 
presentes.

ao apresentar a proposta de tema do semestre 
e como cada professxr trabalharia com as turmas, 
percebi que quando falei sobre o treinamento 
com a máscara neutra e a construção de uma 
dramaturgia coletiva houve uma recepção um 
pouco mais calorosa. recomendei a leitura 
dos artigos que me inspiraram para a criação 
desse projeto, entreguei o diário atoral para que 
iniciassem sua confecção e também algumas 
outras tarefas, que são práticas constantes em 
todo o nosso trabalho no semestre.

“menos é mais!”: esta talvez seja a grande 
lição desse primeiro dia de aula. Confesso 
que, em um primeiro momento, gostaria de ter 
explorado mais, mas a verdade é que a melhor 
maneira de experimentar algo é pela vivência, e 
percebi o quanto esse grupo precisava da vivência 
prática. apesar de terem construído narrativas 
belíssimas, incentivadas por simples imagens, 
entendi a necessidade de dar mais água para que 
bebessem e se nutrissem. Fiquei pensando nesse 
caminho construído, no “tudo interligado”, como 
foi dito em aula por alunxs, e recordo de minhas 
grandes aulas como alunx também, que foram 
acontecimentos vivos, em que descobri novos 
mundos e pude ver outrxs em suas descobertas.

uma prática recorrente do semestre, que tive o 
prazer de realizar, foi relatar, aula a aula, o ocorrido 
em sala. isso me ajudou na revisão e na escuta 
do trabalho. nesse sentido, pude me ater mais 
às percepções que saltavam aos olhos no ato, 
para que depois pudessem ser fruídas. assim, o 

7. “no teatro invisível, o espectador torna-se protagonista da ação, 
um espect-ator sem que, entretanto, disso tenha consciência. ele é o 
protagonista da realidade que vê, mas ignora a sua origem fictícia: atua 
sem saber que atua, em uma situação que foi, em seus largos traços, 
ensaiada... e que não teve sua participação.” em BoaL, augusto. Jogos 
Para Atores e Não-Atores. rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 27. 
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de novo!” no entanto, precisamos nos apoiar 
em objetos que qualifiquem nossa atenção para 
o jogo de cena. dominar o peso do bastão e da 
bola e depois criar dinâmicas com eles são fortes 
aliados para o corpo e a percepção do ator. em 
um dos jogos com as bolinhas, pedi que falassem 
o próprio nome antes de jogá-la para o colega. 
assim que todxs realizaram esse comando, 
deveriam jogar para outra pessoa, falando agora 
o nome para quem essa pessoa passaria a 
bolinha depois. Falar o próprio nome e ter força 
e presença nessa ação foi um desafio intenso. 
Percebi que tinham dificuldade em dizer seu 
nome de maneira clara e objetiva. Pedi mais de 
uma vez que fossem fortes e presentes, foi uma 
conquista que precisei estimular por um tempo 
antes de passar para a próxima fase do jogo. esse 
é um quesito que também articulo de maneira 
positiva para a criação: o conceito de presença 
para a Verdade Cênica foi fundamental como base 
para os caminhos que se seguiriam nas próximas 
semanas.

Para a apresentação do trabalho com a máscara 

Projeto Pesquisa que apresentei à turma ao longo 
das próximas quatro semanas de prática sofreu 
alterações importantes. Percebi que por mais 
que houvesse potencialidades que mereciam 
ser aprofundadas, havia aspectos fundamentais 
que ainda não estavam fortalecidos, um deles 
a Verdade Cênica e a fé no que se faz. essas 
talvez passaram a ser as palavras que ganharam 
grande importância na continuidade de nossa 
jornada, que começava a apontar suas primeiras 
reticências.

Sobre a presença ou ser o mar
rever o projeto de trabalho foi um exercício 

onde pude observar as potencialidades a serem 
despertadas ou, ainda, desenvolvidas com a turma. 
desse modo, integrei à prática de aquecimento um 
treinamento-base para o trabalho com a máscara 
neutra. o fortalecimento do corpo e a atenção 
para o espaço e para x outrx foram estimulados 
com jogos de lançamento de bastões e bolinhas. 
um exercício que sempre parece repetitivo no 
ato criativo: “Lá vêm aquelas bolinhas e bastões 
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se dividisse em dois grupos para que observassem 
xs demais durante a prática, do que surgiram 
reverberações interessantes. Percebi como era 
importante que enxergassem a evolução ou os 
problemas dx outrx. a observação contínua e 
atenta favorece o desenvolvimento da prática.

“difícil tirar o meu conhecimento das coisas. 
Porque a máscara não sabe de nada.”

“dificuldade de entrar no mar, não consigo ter 
essa sensação. ser é mais intenso.”

“Contemplar com a máscara é muito bom. 
hoje estávamos muito mais mar.”
“a minha imaginação está crescendo 

bastante.”
“tenho a impressão que ela – a máscara – 

está entendendo as coisas.”

depois de mais algumas tentativas frustradas 
do trabalho com as imagens, repensei novamente 
sobre o Projeto Pesquisa e como seria importante 
fortalecer praticamente alguns conceitos 
com esse grupo, como a apropriação das 

neutra, já havia sugerido que adquirissem tocas 
de cabelo na cor nude, que foram colocadas 
no rosto, a fim de neutralizar as expressões da 
face. a metodologia de trabalho desenvolvida 
para essa sensibilização com a máscara neutra 
foi vivenciada em consonância com estudos de 
Jacques Lecoq e renata Kamla, que no livro Um 
Olhar Através de… Máscaras: Uma Possibilidade 
Pedagógica, aborda sua prática com a máscara 
em oficinas e na sala de aula.

Certamente, a grande contribuição desse 
trabalho se dá na amplitude da imaginação e 
na síntese para a pesquisa e codificação de 
movimentos. Para tanto, são propostas jornadas 
de trabalho, que são executadas passo a passo, 
como: a máscara olha para quatro pontos 
diferentes do espaço; a máscara vê um pássaro 
sobrevoar o espaço; a máscara vê o mar. nesse 
pequeno circuito, as máscaras exploram os 
movimentos de cabeça, pescoço e da dilatação do 
osso esterno, além de vivenciarem as diferenças 
entre “ver” o mar e “ser” o mar.

em variações do trabalho, sugeri que a turma 
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sofreram novas interações e filtragens durante as 
próximas semanas, e chegamos ao acordo de 
que faríamos uma adaptação baseada em duas 
peças – Romeu & Julieta, de William shakespeare, 
e O Juiz de Paz na Roça, de martins Pena –, porém 
abertos a um diálogo prático com o treinamento 
que já havíamos adotado com a máscara neutra e 
a re-feitura da dramaturgia.

Sobre eixos da criação ou eu quero 
desaprender

Eu quero desaprender para aprender de novo. 
Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.
Rubem Alves

Buscando integrar mais a participação dxs 
assistentes de direção andreia mingroni e 
Fabiana Braun, sugeri que partilhassem sobre o 
processo que tiveram comigo em seu espetáculo 
de formatura há alguns semestres atrás com o 
(in)Finito Despertar, onde também lidaram com o 
medo de criar uma peça a partir do zero. a conversa 
com as meninas foi um modo de estimulá-los a 
manterem a crença no que estavam produzindo.

de certo modo, todos os diálogos, a revisão do 
Projeto Pesquisa e a aproximação do universo da 
máscara neutra passaram a dar significado ao 
trabalho com as cenas, que ganhou a identidade 
da turma. a leveza e o afeto estavam começando 
a ficar impressos a cada semana e, assim, 
conseguimos nos encaminhar para nosso roteiro-
base, que contaria com três peças curtas ou 
quase histórias, sugestão que alinhavei ao rever 
as propostas de enredo, por entender que não 
necessariamente elas precisariam ter um final, 
mas poderiam deixar o gosto da sugestão para o 
espectador.

as novas cenas contavam com uma 
abordagem mais formal, fugindo um pouco do 
material abstrato apresentado nas semanas 
anteriores. havia chegado o momento de 
sintetizar e realizar uma filtragem do material 

Circunstâncias dadas; o estímulo da imaginação 
e o estado interior do Papel. assim, abri uma 
primeira roda de diálogos, onde discutimos um 
pouco sobre o que acreditavam que uma história 
precisaria ter para ser uma história. entre algumas 
respostas, destaco: motivação; identificação 
das personagens; provocar o espectador. essas 
respostas me deram certo alívio, pois dialogavam 
com a proposta de uma criação dramatúrgica que 
ainda desejava realizar, e quis investigar um pouco 
mais como estavam enxergando a possibilidade 
de uma construção dramatúrgica coletiva.

Poucxs quiseram se colocar, mas parte delxs 
colocou-se como despreparada para criar um 
texto e expressou que gostaria de aliar a prática 
que iniciamos com o trabalho corporal e de 
despertar com a máscara neutra a uma nova 
peça. alguns também expuseram o interesse 
em trabalhar com uma dramaturgia nova, pois 
teriam a oportunidade de experimentar a partir 
de minha experiência como dramaturgo. diante 
desse impasse, sugeri que na semana seguinte 
realizássemos uma mostra de ideias para o estudo 
de peças para o semestre. Pedi que se dividissem 
em duplas ou trios e que cada pequeno grupo 
trouxesse, na próxima semana, uma entre as duas 
propostas de trabalho:

1. Cena baseada no trabalho com as imagens, 
podendo abordar recortes variados ou, ainda, 
propor uma narrativa a partir da imagem.

2. Cena baseada em uma peça ou conto que 
gostariam de apresentar à turma.

essa havia sido a primeira grande tarefa que 
lancei ao grupo e que dependia da dedicação 
delxs mesmxs para que pudéssemos avançar. 
isso foi perceptível, pois, passada uma semana, 
eles apresentaram uma variedade grande de 
possibilidades. entre um mapeamento de cenas 
com imagens, de maneira abstrata e aberta, 
a temas fortes, como intolerância religiosa, 
preconceito e violência, também houve propostas 
de cenas das peças O Auto da Compadecida e 
A história de Amor de Romeu e Julieta, ambas 
de ariano suassuna, O Juiz de Paz na Roça, de 
martins Pena, e O Despertar da Primavera, de 
Frank Wedekind.

esses estudos baseados em peças ou imagens 
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 em processo

levantado e, com a prática da facilitação8, demos 
um direcionamento objetivo para nossas próximas 
ações. entre uma das tarefas dessa prática, 
foram lançadas questões e um dado um tempo 
para que pudessem ser respondidas. depois 
de determinado tempo, integrantes dos grupos 
rodiziavam entre si para gerar um big bang com 
as informações levantadas e, ao final, coletamos 
uma síntese, que seria então nosso caminho de 
criação.

após a apresentação da síntese dos 
grupos, realizamos uma conversa sobre o 
exercício de facilitação e passamos a coletar os 
acontecimentos de ambas as peças, averiguando 
como poderíamos realizar uma ligação entre elas.

as sessões seguintes de improvisação deveriam 
alinhar alguns preceitos fundamentais para a 
construção de nossa dramaturgia. Para tanto, elxs 
deveriam prever que as cenas possuíssem uma 
unidade de lugar; uma unidade de tempo; e uma 
unidade de ação9. assim, realizaram as sessões 
de improvisação que os levaram para uma 
possibilidade criativa mais abrangente, chegando 
a três propostas mais concretas, que passamos 
a chamar de Frações de histórias, pois, estavam 
inacabadas:

1ª Fração: des/encontros
em uma praça, dois jovens de religiões 

diferentes – Cenourista e tomatista – se conhecem 
por acaso. Pode um amor ser mais forte que 
barreiras preestabelecidas? Para ter um final feliz 
é preciso vencer preconceitos, religião? afinal, 
existe um final feliz? e o “final” será que existe?

2ª Fração: desencontros do amor
em uma cidade do interior, uma moça 

engravida, e um rapaz é acusado de roubo. 
uma acusação indevida resgata uma história 
do passado entre as famílias. Para haver paz no 
presente, o passado deve ser solucionado.

3ª Fração: tomba

8. a prática da facilitação propõe uma visão sobre os temas em discussão 
de maneira a auxiliar modos de fazer, criando questões, promovendo 
oposições e confluências nas respostas obtidas até se chegar a uma 
síntese para a prática.

9. a regra das três unidades foi proposta por aristóteles na obra Arte Poé-
tica, como um sistema para a análise e feitura de obras dramatúrgicas. 
Para mais informações a respeito, consultar: aristÓteLes; horÁCio; 
LonGino. A Poética Clássica. são Paulo: Cultrix, 1997, p. 23-28.

o cenário é um baile de favela. dois jovens se 
apaixonam à primeira vista. o traficante dono do 
morro e uma amizade invejosa tentam separar 
os dois amantes. uma tragédia define o rumo de 
uma curta história de amor.

o delineamento das cenas agora passaria a ter 
seu encaminhamento com o enfoque de nosso 
superobjetivo (sPo), Misturar e Conciliar, 
que inicialmente imaginei que seria provisório, 
mas com o fortalecimento dos objetivos e 
das Circunstâncias Propostas ganhou uma 
importância ímpar, sobretudo, aos alunxs que se 
mostraram distanciados durante a primeira fase 
de trabalho.

 
Sobre questões ou escolhas

a partir das questões abaixo, cada grupo 
levantou com a ajuda de integrantes de outras 
cenas, possibilidades de experimentação para 
potencializar suas criações:
•	 o que dizemos com essa cena?
•	 qual o problema a resolver? (acontecimento 

Principal)
•	 Como inserir todo o grupo nessa história? É 

necessário? Como?
•	 o que vocês gostariam de fazer ou contar 

na cena que ainda não fizeram? (Vontades e 
estímulos perdidos ao longo das semanas)
depois desse levantamento inicial, todxs 

retornaram a seus grupos de origem e realizaram 
uma filtragem do que receberam. dei um bom 
tempo para que pudessem fazer as escolhas. 
Percebi que muito do que se perde no processo 
ocorre pela falta de tempo para que conversem 
um pouco e entrem em um acordo de propostas.

Passando por cada grupo de trabalho, busquei 
orientá-los para nosso sPo, Misturar e Conciliar, 
e a potencializar o acontecimento Principal: 
“Como encaminham a cena?” “Buscam a mistura 
como conciliação ou o inverso?” Ganhamos 
um fôlego com essa dinâmica, pois, além de 
reverberar na prática das cenas, que passou a 
ganhar a participação de todxs os alunxs, também 
passamos a integrar um novo item ao trabalho: o 
tempo-ritmo.

assim, percebi como seria importante coletar 
todo o material desenvolvido até o momento para 
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organizar a dramaturgia final. estávamos a cerca 
de dois meses da estreia, e esse material físico, 
texto na mão, era importante para elxs, afinal, 
estavam nesse momento e mereciam ver parte de 
seu trabalho organizado. revendo as anotações 
dos grupos e passeando pelo diário atoral, vi 
que já existia um reconhecimento dos aspectos 
metodológicos conquistados, que gerava também 
um prazer por perceberem que estavam botando 
a mão na massa de maneira integral. era a 
singularidade da criação que esperava motivá-los 
e que ganhava forma.

Sobre o contato com o espectador ou palavras 
finais

entre práticas e revisitas da mesma prática, 
encontro um reconhecimento do vivido e certa 
tranquilidade por saber que o espetáculo foi 
realizado do modo como deveria ser. afinal, em 
um processo artístico-pedagógico, sabemos que 
há recortes e escolhas inerentes ao vivido, ao que 
permanece no corpo, na voz, nas intenções de 
cada ação. nessa perspectiva do reconhecimento, 

percebo que construí junto à turma um material 
potente para sua jornada artística. depois da 
estreia, são novos processos de mudança, agora 
havia o encontro com o espaço de representação, 
o encontro e a interação com o espectador, e o 
encontro com as próprias questões que por vezes 
nos afastam ou aproximam do objeto artístico em 
performance.

Com 3 Frações de Amor ou Uma Quase História 
pude dar vida a um desejo antigo, desde que iniciei 
minhas atividades no teatro escola macunaíma 
há quase quatro anos, que era o de elaborar uma 
dramaturgia coletiva e associá-la aos princípios 
pedagógicos da escola. e isso foi realizado. o 
Projeto Pesquisa foi uma iniciativa para pensarmos 
o teatro enquanto substância viva, favorecendo 
o olhar dxs alunxs, que dão maior apreço ao 
processo criativo. talvez inconscientemente 
levado por essas reflexões, sugeri em um dos 
ensaios extras, que assumissem mais o caráter de 
obra inacabada como o título da peça propunha, 
não por uma falta de tempo para realizá-la, mas 
pelo caráter de nossas histórias, sem o final feliz 
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Fração Desencontros do Amor.
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 em processo

essa foi uma das variadas respostas que tive 
dxs alunxs na avaliação realizada no final do 
semestre. entre apontamentos do vivido, ficou 
claro que um projeto de pesquisa constrói-se 
em processo, aliando os saberes, em busca 
de uma vivência que seja plena, recheada de 
sentido. quando apontam para a questão do 
sensível, percebo que pudemos nos aproximar 
disso através do olhar, que foi dedicado ao querer 
dessas pessoas, juntamente com os desafios que 
um curso de formação técnica em teatro deve 
oferecer. nesse sentido, compreendo que aliar 
os conceitos da metodologia do teatro escola 
macunaíma com o desenvolvimento humano 
dxs alunxs é um caminho no qual não se pode 
voltar atrás, mesmo entre tantos passos para trás 
no planejamento de aulas, donde tive que olhar 
para as reais necessidades e construir junto a 
elxs o que era essencial, no caso, quase histórias. 
esse “quase” que elxs experimentaram enquanto 
exercício de construção coletiva de dramaturgia 
foi uma oportunidade para que conhecessem as 
vicissitudes do fazer teatral, uma vez que, dentro 

que todxs esperam. talvez o inacabado não esteja 
na ausência do final feliz que esperamos, mas 
na apresentação de finais sem fim, com mais 
reticências que o previsto, e que sim, podem ser 
tão belos quanto pontos finais...

um aspecto fundamental nesse grupo e que 
mereço considerar é o da Comunhão, que durante 
todo semestre e, sobretudo, nas apresentações foi 
muito vivo. Cada um preocupando-se com o espaço 
dx outrx e sabendo ajudar no momento certo. 
Ótimos ouvintes ajudam-se sensorialmente. Pela 
primeira vez, consegui assistir às apresentações 
sem precisar realizar a operação de luz ou de som, 
que deixei sob as ótimas mãos dxs assistentes 
andreia e Fabi. isso foi uma oportunidade sem 
igual, uma vez que pude observar o coletivo 
detalhadamente e como se articulavam entre si, 
comungando o prazer do fazer artístico.

Como o Projeto Pesquisa se integrou com o 
fazer particular?

“Com o sensível. somente o essencial.”
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Ensaio da Fração Tomba.
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humanidades a cada nova representação. meu 
olhar para o espectador tem muito a ver com 
o olhar que pratico em sala de aula, pois, sei e 
acredito que sempre reverbera, sempre promove 
encontros inomináveis, afinal, é assim que 
esperamos que o mundo seja, formado por novas 
palavras.
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do prazer do jogo, está a responsabilidade pelo 
ato criativo e pela futura comunicação com seu 
público.

E o Diário Atoral?
a leitura que fizemos no último encontro 

revelou os registros do semestre e o impacto 
e desejo pelo fazer na escrita, nos desabafos 
pessoais, nas angústias sobre o processo, nas 
descobertas, no medo do futuro político e social 
do país, nos insights, nas grandes ideias, nas 
homenagens e brincadeiras, característica essa 
sempre presente no dia a dia com essas pessoas.

em meu relato final para a turma, falei do 
meu prazer em ter sido envolvido pelo espírito de 
comunhão e amorosidade com que se dedicaram 
aos estudos. relatei como me ajudaram a me 
aproximar delxs com humanidade e serenidade. 
a olhar com olhos livres e não pré-julgar. 

em meu exemplar do livro A Construção da 
Personagem, um capítulo em particular que 
sempre está com um marcador à vista e que talvez 
seja o mais carregado de anotações a lápis é o 
Para uma Ética no teatro. Foi em uma experiência 
como ator, fazendo a ofélia de O Teatro de Sombras 
de Ofélia, baseado no conto de michael ende, que 
a diretora nos convidou a estudar esse capítulo 
como introdução ao trabalho e, desde então, o 
tenho levado debaixo do braço em muitas de 
minhas aulas. reverberando as palavras de meus 
alunxs sobre o essencial, destaco um trecho que 
muito dialoga com o narrado aqui: “a condição 
primordial para acarretar esta disposição 
preliminar é seguir o princípio pelo qual tenho me 
norteado: amar a arte em nÓs e não a nÓs 
mesmos na arte” (stanisLaVsKi, 2012, p. 334 
– grifo nosso). 

esse fazer se inscreve naquilo que acredito 
como arte: falar aos seres de diferentes culturas, 
faixas etárias, identidades de gênero, desejos, 
sentidos. amar a arte em nós está no lugar em 
que comungo com minha turma e valida o sentido 
de coletividade do qual nossa sociedade tantas 
vezes se mostra distante.

e nessa toada, quero levar adiante minha 
continuidade de estudos. Considerar o coletivo 
e identificar o quanto somos formadores de 


