
POR ANDRÉ HAIDAMUS1

Registro da fala de Lucienne Guedes-Fahrer, autora da obra A Ponte, no 
encontro com os alunos do PA2 da unidade Marechal (semana – tarde). O 
evento foi uma das ações fundamentais do coletivo de atores em formação, 
na pesquisa do tema A Vontade Criadora, que culminou na criação cênica da 
obra A Ponte, apresentada na 86ª Mostra de Teatro do Macu.

A possibilidade de contato real com a autora proporcionou, além da 
aproximação e aprofundamento de questões da obra em si, reflexões sobre o 
ofício do ator e do dramaturgo e as demandas do nosso tempo. Em um clima 
descontraído e acolhedor, a autora partilhou com generosidade momentos 
marcantes de sua trajetória artística e experiência humana. O encontro foi 
mediado pela professora Simone Shuba no diálogo com o grupo de alunos e 
colaboradores do processo criativo.

Lucienne Guedes-Fahrer nasceu em São Paulo, em 1968, e estudou 
dança, música e teatro na ECA/USP. É mestre em Artes Cênicas pela 
mesma instituição e atriz fundadora do Teatro da Vertigem. Começou 
como bailarina e hoje é atriz, dramaturga, diretora e professora/
pedagoga. Colaboradora de vários grupos de teatro de São Paulo, seus 
últimos espetáculos foram: Memórias Impressas (2016), dirigido 
por Claudia Schapira com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; A 
Última Palavra É a Penúltima 2.0 (2014), intervenção site specific2 
com o Teatro da Vertigem; e Banda Hamlet (2012), um agrupamento 
de artistas de vários grupos de São Paulo em forma de banda.

O começo...

“... às vezes ter experiência não é o suficiente para subir a escada”.

1. Professor do Teatro Escola Macunaíma e integra a Companhia dos Viajantes. 

2. Conceito tem origem na década de 1960 e remonta às experiências de intervenção em espaços naturais ou 
urbanos. São obras que configuram uma situação espacial específica, levando em conta as características do 
local. 

A Minha, a Sua, a Nossa 
Pesquisa: A Vontade 
Criadora – Reflexões e 
Descobertas da obra A 
Ponte, de Lucienne Guedes
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Eu tenho uma história interessante para 
contar de que me lembrei faz pouco tempo. 
Certa vez, a Pina Bausch3 veio ao Brasil, eu era 
bailarina e queria muito trabalhar com ela. 
Quando ela veio aqui, fez uma audição para 
selecionar bailarinos. Ali naquele palco, eu fui 
fazer a audição, tinha muita gente. Ela começou a 
audição com uma barra de clássico. A cada parte 
da audição as pessoas iam sendo dispensadas. 
No final, ficamos eu e mais dois bailarinos. Eu me 
senti muito feliz. Ela se aproximou e disse: nós 
gostamos muito do seu trabalho, mas precisamos 
de uma pessoa com experiência de vida e você 
não tem. Fiquei brava, peguei minhas coisas e fui 
para o vestiário. Uma pessoa se aproximou, me 
chamou pelo ombro e disse: meu nome é Antônio, 
estou formando um grupo na ECA e quero saber 
se você quer participar (era o Antônio Araújo). 
Eu dei meu endereço e depois de uns dias eu 
recebi um telegrama. Depois de uns seis meses 
desse encontro nasceu o Teatro da Vertigem4. Eu 
assisti esses dias ao filme da Pina e me lembrei 
desse momento. Isso me fez lembrar: hoje eu 
tenho experiência e vocês ainda não. Mas às 
vezes ter experiência não é o suficiente para subir 
a escada. Hoje o trabalho com a dramaturgia é 
muito importante para mim, tanto quanto fazer 
parte de uma companhia. Hoje eu entendo a “tal” 
da experiência. E a peça que vocês têm na mão, 

3. (1940-2009) foi uma coreógrafa, dançarina, pedagogo e diretora alemã. 

4. Companhia teatral brasileira fundada em 1991 como um projeto 
experimental de pesquisa de linguagem, dirigida por Antônio Araújo. 

tem um tanto dessas experiências. Que vire algo 
que esteticamente possa existir no mundo e não 
só como memória.

Ser dramaturga...

“Para mim a dramaturgia é uma possibilidade 
de cena que pode vir a existir.”

Nós começamos o Teatro da Vertigem com o 
Antonio Araújo em uma pesquisa da mecânica 
clássica aplicada à expressão do ator. Se 
apropriar da lei da física para fazer os movimentos 
(velocidade, peso etc.). Depois de uns seis meses 
começaram a cogitar a possibilidade de criar 
uma peça com esse material. Então entrou 
outra pesquisa, a metafísica. Aquilo que nós 
estudávamos com a queda do corpo virou também 
a queda do Homem (do Anjo do Paraíso). 

Era muito interessante. O Matheus 
Nachtergaele5 não estava desde o começo e, 
quando ele chegou, não tinha como estar no 
mesmo “lugar” da pesquisa. Então, consideramos 
que ele fizesse uma personagem que estivesse 
alheia, era o Anjo Caído. Hoje todos pensam que 
ele era o protagonista, mas na verdade ele não 
era – ele era uma personagem que costurava a 
dramaturgia. Nós não queríamos saber de teatro 
da coletividade, nos interessava a pesquisa. 
Qualquer um era capaz de dar uma entrevista, 

5. Ator paulistano formado pela Escola de Arte Dramática da USP, trabalhou 
com o diretor Antunes Filho e participou de novelas e minisséries, além de 
filmes, como o Auto da Compadecida, com direção de Guel Arraes.   
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todos estavam aptos a falar de tudo sobre a 
pesquisa. Quando nos demos conta, tínhamos um 
trabalho colaborativo, mas não tinha esse nome. 
Todo mundo contribuiu muito. E na sequência 
veio O Livro de Jó6. Isso tudo nos aproximou de 
uma ideia do ator dramaturgista. 

O Antônio Araújo também trabalhava muito 
como a Pina. A partir de perguntas e a partir desse 
repertório pessoal nascia algo. O que você trás 
como pensamento? Fui me interessando tanto 
e, quando chegou a Apocalipse 1.11, eu estava 
grávida e não entrei como atriz. Eu queria muito 
participar do processo, então o Antonio Araújo me 
chamou para trabalhar como dramaturgista. Uma 
figura fundamental, que transita entre a teoria e a 
prática, pelo processo criativo. Achei tudo muito 
interessante e resolvi estudar dramaturgia. Claro 
que o trabalho colaborativo está na minha veia. 
Essa peça que vocês estão estudando é uma das 
poucas que eu fiz sozinha.  Hoje eu tenho mais 
peças escritas do que peças feitas, então eu 
posso dizer que sou uma dramaturga que é atriz. 
Para mim, a dramaturgia é uma possibilidade 
de cena que pode vir a existir. Eu gosto muito de 
escrever, mas descobri que ser dramaturgo não é 
ser escritor.

Nesse lugar onde eu comecei era muito 
difícil. Não tinha nada na nossa herança, uma 
memória do TBC muito distante. O período da 
ditadura destruiu os grupos. Tivemos que nos 
virar e fazer como sabíamos. As referências eram 
distantes. Hoje vocês têm cursos de dramaturgia 
maravilhosos: a SP Escola de Teatro, a Casa das 
Rosas. Muitos lugares. É diferente, hoje existem 
as referências. Na nossa época era na raça. Hoje 
tem muita gente joia, um bom curso com um bom 
professor é uma boa para quem quer se arriscar 
como futuro dramaturgo ou dramaturga.

6. Espetáculo de 1995 que dá continuidade à trilogia bíblica iniciada com 
Paraíso Perdido (1992) e é seguido por Apocalipse 1.11 (2000), todos 
dirigidos por Antônio Araújo no Teatro da Vertigem. Respectivamente, 
esses espetáculos contaram com dramaturgia de Sérgio de Carvalho, Luís 
Alberto de Abreu e Fernando Bonassi, criada em processo colaborativo 
juntamente com os atores e a direção. 

A Ponte, uma peça escrita para os jovens

“O desejo é o que move a vida... O teatro 
nos dá a chance de sermos melhores.”

Eu pensei muito antes de aceitar o convite 
do Projeto Conexões7. É muito fácil, na sua 
experiência, escrever o que os jovens precisam, 
educar essas pessoas como se eles precisassem 
do seu conselho. Eu só aceitei o convite quando 

7. Uma iniciativa do British Council e do National Theatre de Londres, 
é um projeto que incentiva o teatro feito por jovens e para jovens como 
ferramenta para a formação humana e cultural, fomentando, por 
intermédio do trabalho em equipe, a criação de uma nova dramaturgia. 

O professor André Haidamus com o grupo de alunos do Teatro                             Escola Macunaíma, e Lucienne Guedes no centro. 



eu entendi que eu tinha que fazer um negócio 
que me interessava e que eu não sabia. Eu tinha 
uma notícia de jornal que guardei há muito tempo 
sobre uma ponte na china em que aconteciam 
muitos suicídios. Um chinês, muito incomodado 
com esses acontecimentos trágicos, ficava ao 
lado da ponte para ver se alguém se posicionava 
e impedir que a pessoa se suicidasse. E ele 
conseguiu muitas vezes. Achei muito interessante 
ele achar algo que o movesse e que o levou a 
viver para isso. Quando eu achei a notícia, uma 
linha dramatúrgica surgiu no meu pensamento e 
eu aceitei o convite para escrever a peça para o 
Projeto Conexões.  

Uma vez fiz uma oficina com o Vassiliev8 e ele 
disse: “Quando um ator deve parar de fazer aquela 
peça? Um ator deve parar quando ele passar 
aquelas questões.” Nós fazemos teatro a partir 
do que não sabemos, do que não temos resposta. 
Claro, tenho um moleque de dezesseis e uma 
menina de 21 anos, e eles foram minhas cobaias, 
me deram devolutivas muito diferentes. E eu vi 
que a peça tinha espaço para a imaginação de 
vocês, jovens.

A Ponte é uma peça que fala sobre desejos. O 
desejo é o que move a vida. Eu sei que é chato querer 
tanto e não ter, mas é o desejo que impulsiona 
as coisas. Tem um jogo chamado I Ching9, esse 
jogo é um oráculo, você joga as varetas e pensa 
em uma pergunta, o oráculo te dá uma resposta 
que você olha no livro. Tem um segredo que é: 
se você faz uma boa pergunta, a resposta já está 
dada. Quando você consegue fazer a pergunta, 
você não precisa saber a resposta. As respostas 
se abrem. Usei isso na peça porque me ajuda a 
entender o que eu quero fazer, e isso já está dado 
pela minha pergunta.

Saber as respostas para as minhas perguntas 
não significa que eu saiba fazer e realizar o que 
desejo. No momento em que eu sei o que tenho 
que fazer, eu tenho que fazer. Quando eu consigo 
nomear o desejo, eu sei o que precisa ser feito. 
Mas eu preciso ter coragem, preciso fazer. Eu 
tenho consciência e tenho que fazer. Dentro de A 
Ponte, residem tantas outras peças que poderiam 
começar a partir disso, cada desejo traz um novo 
conflito.

A personagem Íris (a flor) é a que mais me afeta, 
que ama, que espera. Aquela pessoa-função, 
condenada a fazer aquilo – ouvir e responder aos 

8. Um dos principais encenadores da Rússia nos últimos vinte anos, 
o diretor de teatro Anatoli Vassiliev alcançou projeção internacional por 
meio de seu trabalho como pedagogo e pesquisador da linguagem de 
Stanislávski. Em meados da década de 1980, Vassiliev foi o responsável pela 
criação da Escola de Arte Dramática em Moscou, um espaço laboratorial 
de renovação e pesquisa da cena e da pedagogia teatral. 

9. I Ching Ou Livro das Mutações é um texto clássico chinês composto por 
várias camadas sobrepostas ao longo do tempo. É um dos mais antigos 
textos chineses que chegaram até nossos dias. 

O professor André Haidamus com o grupo de alunos do Teatro                             Escola Macunaíma, e Lucienne Guedes no centro. 
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desejos dos outros, que só vai se libertar quando 
alguém desejar o que ela deseja. 

Na primeira leitura que fizeram de A Ponte, 
disseram: “Que texto feminino, né?” Eu fiquei 
brava. Quando o homem escreve é a humanidade, 
quando a mulher escreve é sempre sobre si 
mesma? Não. Fiquei brava e pensei: “Só porque 
sou mulher?” Eu existo lá no texto do começo 
ao fim, mas querendo ser representante da 
humanidade.

O que me move para estar onde estou

Eu nunca tive o momento de decidir fazer 
teatro, nunca perguntei, mas nunca deixei de fazer 
e nunca tive dúvida. Eu acho que estou nessa vida 
para fazer isso. Não sei se faço bem ou não, mas 
estou fazendo e é isso. 

Quando eu fazia faculdade, eu olhava os 
professores e pensava: “Eu não quero ser assim 
de jeito nenhum. Eu não posso deixar isso 
acontecer comigo.” Eram dois professores muito 
ressentidos. Não estou dizendo que é fácil, mas 
eu sempre tive e tenho medo de ser uma figura 
que, ao invés de se mover, acaba com os sonhos 
de quem encontra. 

O que me move é fugir desse sentimento. Eu 
tenho pavor de me tornar uma pessoa ressentida. 
Não é um caminho fácil, o que me move é fugir 
do ressentimento e mover os outros. Eu fico 
muito feliz quando eu movo as pessoas, porque 
eu me movo junto. Se quiserem ler um dia o livro 
O Ressentimento, da Maria Rita Kehl, ela fala da 
estética do ressentimento. No momento em que 
se reconhece, se deixa de ser vítima e se torna 
agente. 

Imaginação e Mágico Se

“... deixe o personagem existir sem julgar”.

Muitas vezes, quando estou atuando, o Mágico 
Se me alimenta muito. Eu gosto de certa parte, 
mas aquilo não se relaciona comigo. Então, como 
eu me aproximo desse material? E se fosse eu? 
E se fosse comigo? Isso me ajuda a não julgar, 
se eu partir de algo que é importante. Tenho que 
buscar o meu interesse e parar de julgar o texto. 
Tenho que encontrar o meu “se” naquela obra. A 
condução do processo vai falar mais sobre isso. 

Há pouco tempo atrás, comprei um livro de 
contos chamado A Mulher Desiludida, de Simone 
de Beauvoir. Eu li o primeiro conto, o segundo, 
terceiro e pensei: “Ela não vai criticar essas 
mulheres que se sujeitam?” E ela não criticou. 
O efeito estava em mim, ela não julgou aquelas 
mulheres, ela deu o direito delas existirem. 
Se a Simone de Beauvoir não julgou essas 
mulheres, eu fui julgar. Eu entendi um princípio 
da escrita na dramaturgia: deixa ela lá, deixe a 
personagem existir sem julgá-la. Tem uma hora 
que conseguimos entrar em modo de escrita, 
quando eu escrevo o que estou ouvindo. Tem aí 
muito trabalho de imaginação. 

Deixo para vocês, jovens artistas em 
formação...

“Façam suas escolhas e banquem suas 
escolhas.”

Estou dirigindo uma peça chamada Cavalos. 
Eu dirigi um espetáculo desses atores na Escola 
Célia Helena, eles saíram de lá e formaram um 
grupo. Tivemos que rever todo o trabalho, toda 
a dramaturgia em um processo colaborativo. Eu 
propus como referência a obra Eles Eram Muitos 
Cavalos, de Luiz Ruffato, que fala sobre São Paulo 
em pequenos contos. Eles montaram o grupo 
Cia. 08 e conseguiram produzir, eles têm força de 



produção. 
Uma menina muito forte no grupo me ligou 

dizendo que não estaria em todas as apresentações 
por outro trabalho. Na hora eu fiquei brava, mas 
pensei: “Eu ainda sou professora dessa atriz, eu 
estou em um momento de transição.” E disse 
para ela: “Que lindo que você está também em 
outros trabalhos! Então escolha: você vai ou 
fica? Não vou te substituir.” Como pedagoga, 
eu precisei dizer: “É preciso fazer uma escolha.” 
Particularmente, eu acho que temos que fazer 
com que do lugar que estamos venha o dinheiro. 
Façam suas escolhas e banquem suas escolhas. 

Temos duas histórias da Cabala10 cheias de 
dialética. A Cabala é uma sabedoria judaica 
maravilhosa. Duas histórias as quais eu conheço 
se relacionam com o que falamos. Um rabino 
muito sábio estava em uma estação de trem para 
Odessa. Ele estava parado na fila para comprar a 
passagem. Chegou um estudante e disse: “O que 
o senhor está fazendo em pé na fila? Sente-se e 
descanse, eu pego a passagem para o senhor.” 
Ele comprou a passagem e disse para o rabino: 
“Aqui está.” O rabino agradeceu. E o aluno disse: 
“O senhor não vai me dar o dinheiro?” O rabino 
respondeu: “Eu não tenho dinheiro, por isso eu 
estava na fila.” 

Se você não tem, vá para a fila. Vá para fila, 
alguma coisa vai acontecer. Deus mandou você 
para mim na fila, ele vai mandar alguém para você. 
É preciso estar na fila para que isso aconteça. Tem 
mais uma: outro rabino sábio estava andando 
por Nova Iorque e viu um ladrão roubar a bolsa 
de uma mulher e também viu a polícia prender o 
assaltante. O rabino disse que faria uma boa ação, 
pagou a fiança dele para dar chance ao ladrão de 

10. Escola de pensamento espiritual que tenta decifrar o conteúdo 
da Torá (os primeiros cinco livros do Antigo Testamento da Bíblia, 
denominado Pentateuco pelos cristãos), acreditando que os segredos do 
universo foram revelados por Deus, de forma codificada, naqueles livros.

ser uma pessoa melhor. O ladrão falou para ele: 
“Muito obrigado, hoje não deu certo (o assalto), 
mas amanhã dará.”

Se o ladrão pensou isso sobre um crime, nós 
que somos de bem nos abatemos quando algo 
não dá certo. Devemos usar a filosofia do ladrão, 
se ele confia que amanhã o crime dará certo, por 
que nós não fazemos isso? Se o ensaio hoje não 
deu, amanhã dará.

Receber, ouvir, falar e se encantar. Esses são 
os verbos condutores do encontro com Lucienne 
Guedes, que gentilmente se dispôs a estar de 
coração aberto com nosso grupo de alunos em um 
bate-papo que nos alimentou tanto para o processo 
de criação da peça A Ponte quanto para a nossa 
pesquisa sobre A Vontade Criadora. O encontro 
ficou em nós, refletido por todo o semestre em 
um aprendizado que se deu na vivência, postura 
e posicionamento ético e apaixonante do grupo 
frente às dificuldades do processo de criar e na 
experiência de apresentar estando sempre abertos 
às mudanças e ressignificação do material criativo.

 
Depoimento do aluno Cristhian Cavalcanti Jr., 

participante do encontro e integrante de uma turma 
de PA3 do Teatro Escola Macunaíma:

O encontro com a autora da peça escolhida 
para nossa montagem plantou muitas sementes, 
que agora serão cultivadas em nossa jornada 
no teatro e na vida. Cada palavra que saía da 
boca de Lucienne me remetia a algum ponto do 
nosso processo ou a qualquer pensamento que 
tive durante ele. No final do encontro, me senti 
completamente próximo dela e com uma vontade 
latejante de montar esse texto. 


