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O grupo de alunos-atores-pesquisadores e o encontro com a artista 
Luah Guimarãez:

O grupo é composto por alunos do curso técnico-profissionalizante da 
unidade Butantã, do módulo Preparação de Atores (PA2), de 2017/2. O tema 
da 87º Mostra de Teatro do Macu (A Pedagogia da Cena: Caminhos Para 
Construir o Segundo Plano da Obra) nos levou para a seguinte pergunta 
investigativa: Como eu (ator) posso existir nas Circunstâncias de uma 
personagem?

O processo criativo percorreu quatro etapas de pesquisa no Sistema 
Stanislávski, sendo: a busca – vivência – encarnação e impacto. Em 
decorrência das etapas de busca e vivência, levantamos temas a partir da 
obra Aquele Que Diz Sim, Aquele Que Diz Não, de Bertolt Brecht. Levamos os 
temas para a Análise Ativa e refletimos coletivamente sobre a importância 
e relevância dessas temáticas no meio no qual vivemos, no processo de 
formação artística do ator. Nesse ínterim, propus ao grupo a experiência 
de aproximação com a artista Luah Guimarãez, por quem tenho profunda 
admiração por sua qualidade profissional como atriz e pesquisadora, pelos 
grandes trabalhos desenvolvidos por seu grupo, a Mundana Companhia, 
e principalmente por sua representatividade no cenário teatral paulistano.

Na ocasião, ela estava em cartaz com o espetáculo Dostoiévski Trip e, 
de 2014 a 2017, esteve em processo com o projeto Imersão - Na Selva das 
Cidades, de Bertolt Brecht, ambos dirigidos por Cibele Forjaz. O encontro-
palestra foi planejado visando à abordagem de duas perspectivas: a 
experiência no trabalho com o universo brechtiano e a experiência como 
atriz nos processos de criação coletiva.

Nosso encontro aconteceu no dia sete de novembro de 2017, na sala 
amarela da unidade Butantã, aberto a todos os interessados na pesquisa 
teatral. Lembro-me das primeiras palavras da nossa convidada ao entrar no 
espaço onde se daria o encontro: “Nossa! O chão é de madeira e isso é muito 
forte e bonito. Faz tempo que eu não vejo uma sala de ensaio com o chão de 
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madeira.” Ela falava do chão de madeira da sala 
com brilho nos olhos e um sorriso contagiante. 
Aos poucos, a sala amarela foi sendo ocupada 
não só pelos alunos envolvidos no processo, mas 
por outros tantos alunos de módulos e processos 
diferentes, ex-alunos hoje atores formados pelo 
Teatro Escola Macunaíma e alguns outros tantos 
professores, amigos e também admiradores da 
nossa convidada.

Foi com a energia do chão de madeira que ela 
começa se apresentando, falando não só com 
palavras, mas com o corpo e o espírito. Começou 
com um breve relato de sua formação como atriz 
na Unicamp, da experiência conquistada com o 
encenador Marcio Aurélio na fundação do grupo 
Razões Inversas, nos contou de sua estadia nos 
Estados Unidos para a formação em Viewpoints, 
no Citi Company, até chegar ao encontro com Aury 
Porto e a criação da Mundana Companhia. Nesse 
momento, fomos presenteados com detalhes 
importantes sobre a criação do espetáculo de 
maior reconhecimento do grupo, O Idiota – Uma 
Novela Teatral. Ela nos deu um potente percurso 
de resistência e ativismo artístico-político que 
compõem sua história e nos inspira em nossas 
trajetórias.

Na perspectiva do universo brechtiano e 
do projeto Imersão – Na Selva das Cidades, ela 
partilhou conosco cinco trabalhos audiovisuais 
denominados Imersão2, Ocupação8, Ocupação9, 
Ocupação10 e Ocupação11. Trata-se da edição dos 
registros de alguns dos muitos movimentos de 
improvisação do grupo de artistas na ocupação 

de espaços públicos e privados da cidade de São 
Paulo, onde vivenciaram e colocaram em fricção o 
material da pesquisa da obra de B. Brecht.

Discutimos abertamente algumas questões 
que envolvem o trabalho com o universo do 
autor: o indivíduo social, a coletividade, o poder, 
o dinheiro, as escolhas, os regimes. Todas as 
questões foram primordiais para a compreensão 
do humano na obra e no processo de criar.

Finalizamos o encontro buscando construir 
pontes entre todo o conteúdo partilhado e o 
Sistema Stanislávski. Ela parecia falar com pouca 
intimidade do Sistema e, ao mesmo tempo, com 
enorme apropriação, pois em todos os exemplos, 
casos, situações e aprendizados partilhados 
por Luah estava presente um dos princípios 
fundamentais para a vivência no Sistema: o 
trabalho do ator sobre si mesmo. 

Em nome do grupo de alunos que me motivou 
na organização deste encontro, quero agradecer 
à Débora Hummel e ao Teatro Escola Macunaíma 
por abrir as portas com toda infraestrutura 
necessária para a realização de ações pedagógicas 
complementares ao processo de formação dos 
alunos. Agradecer às parcerias especiais da Prof.ª 
Silvia de Paula, por contribuir com sua pesquisa 
e seu coração para nossa criação, e da Prof.ª 
Simone Shuba, que mediou o encontro com amor, 
dedicação e sabedoria.

Nesse encontro, contamos também com a 
participação dos professores Felipe Rocha e Naia 
Soares, que colaboraram generosamente com os 
registros a seguir:



em processo
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O professor André Haidamus com o grupo de alunos do Teatro Escola Macunaíma, e Luah Guimarãez no centro.

O professor André Haidamus com os assistentes de direção e o elenco do espetáculo Espiral, apresentado na 87ª Mostra do Teatro Escola Macunaíma. 

O encontro com a Luah foi um momento muito 
especial. Fiquei emocionado vendo uma atriz com 
uma carreira tão linda se abrindo e compartilhando 
suas trajetórias e dúvidas com os alunos da escola. 
Desde a primeira vez que a vi em cena, fiquei 
completamente encantado com o trabalho da 
Luah. E ali, no encontro, acho que entendi o que 
me encantou. Parece-me que há algo de dúvida em 
tudo que ela trouxe. De pesquisa. De inquietude. 
Em toda sua fala, Luah não nos trouxe apenas suas 
descobertas, mas na verdade, seus impulsos, suas 
questões, suas incertezas. E isso me parece lindo 
e complexo. Compreender que a artesania do ator 
só se mantém viva se encontramos sempre novas 
questões a pesquisar. Isso me pareceu o ponto mais 
importante do encontro. Muitas vezes os alunos 
acreditam que sairão prontos da escola. Que algum 
dia nós atores estamos prontos. Ver a Luah falando 
nos comprova o contrário. Temos que estar sempre 
abertos ao movimento. Essa não é uma tarefa 
simples. O mundo sempre nos tenta encaixotar, 
nos rotular. Manter-se vivo criativamente, essa sim 
me parece ser a nossa grande questão. E o encontro 
com a Luah nos apontou muitos caminhos e nos 
encheu de vontade de seguir trilhando essa jornada. 
(Felipe Rocha)



O encontro com a artista Luah Guimarães 
me proporcionou uma noite leve, divertida e de 
muita inspiração. Ela nos contextualizou sua 
trajetória dentro do coletivo do qual faz parte e, 
contextualizou seu coletivo no cenário do teatro 
paulista. Essa ação fez com que eu tivesse uma 
visão ampla sobre seu discurso e seu trabalho. É 
importante que quem fala, diga de onde fala. E que 
saiba também com quem se comunica. Senti-me 
participante de sua linha de raciocínio. Eu a ouvia 
e a compreendia em sua construção de sentido 
com profundidade. A narrativa apresentada me fez 
refletir sobre nossa forma de organização nas Artes 
Cênicas: as relações de trabalho, o processo de 
criação, as referências com as quais trabalhamos 
e as quais buscamos, a troca com o espectador, as 
ações nos espaços de construção. Nesse universo, 
há muitas variáveis que nos fazem muito diversos; 
há grupos que se movem na periferia da cidade, 
outros no centro, há aqueles fomentados, há os 
que não são, há relações horizontais de trabalho, 
relações extremamente hierárquicas etc. São 
infinitas combinações e são infinitos os resultados 
e produtos. Conhecer a trajetória de Luah e de 
seu coletivo é importante não apenas para que eu 
compreenda com profundidade essa história, mas 
principalmente, é valorosa essa troca para que eu 
compreenda as formas de organização dos grupos 
dos quais faço parte. Como nos organizamos, 
pensamos, agimos, criamos sentido juntos? Como 
acolhemos as singularidades e não nos perdemos 
nesse processo do que acreditamos? Quais são 
nossas variáveis? Estamos no centro, na periferia, 
temos verba, não temos etc? O que nos inquieta e 
como nos comunicamos? São muitas as questões 
que se levantam. Responder nossas perguntas é 
nos conhecer. Ter mais clareza sobre quem somos 
e para onde caminhamos é fundamental. Será 
que eu sei? Será que sabemos? E como fazer para 
não nos perdermos de vista? Esse encontro me 
trouxe algumas dessas inquietações e o desejo 
de percorrer a trajetória de modo sensível, alerta, 
consciente e tudo isso, sem perder a leveza, o amor, 
o respeito, o cuidado e a paciência. (Naia Soares) 

O professor André Haidamus com o grupo de alunos do Teatro Escola Macunaíma, e Luah Guimarãez no centro.
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O professor André Haidamus com os assistentes de direção e o elenco do espetáculo Espiral, apresentado na 87ª Mostra do Teatro Escola Macunaíma. 
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