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1. Ator recém-fomado pelo Teatro Escola Macunaíma.
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Olhem para uma época qualquer 
de suas vidas e lembrem qual 
foi o principal acontecimento 
daquele período. Desta forma 
vocês entenderão imediatamente 
como tal acontecimento refletia 
em seus comportamentos, atos, 
pensamentos e experiências, 
assim como nas relações com as 
pessoas.

Konstantin Stanislávski



 [O ator] tem presença, decora 
bem, ele é engraçado, [mas] não é 
isso. Eu acho que o papel que ele 
faz tem que ser ele. Ele é o que ele 
está fazendo. Se ele está fazendo 
o papel de satanás, ele tem que 
ser o capeta. É ele o deus, o santo. 
Porque se você não coloca a 
sua emoção não adianta. É igual 
imitar a vida de Jesus Cristo. [...] 
“Devemos imitar Jesus Cristo, 
imitar Santo Antônio.” Não pode, 
porque somos seres singulares. 
[...] Você imita a vida de Cristo 
sendo outro Cristo. Você faz o 
malvado sendo uma pessoa bem 
ordinária, bem malvada mesmo. 
Não represente nesse mal 
sentido.

Adélia Prado
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[...] Eu li também essa frase 
do Sistema: “Meu Sistema só 
existe para abrir o poder criativo 
do ator.” E é isso que está 
acontecendo no nosso processo, 
estamos sendo estimulados a 
criar, a partir do que nos toca, 
nos sensibiliza no mundo 
estranho que é o nosso. E como 
eu, Amanda, artista e atriz, posso 
pegar essa “falta” e transformar 
em arte? Como usar o teatro 
como um meio de encontro entre 
seres humanos e fazê-los refletir 
sobre essa “falta”?  

Aluna Amanda Zássi



O teatro pra mim é uma forma 
de resistência, é luta, é uma 
forma de passar mensagens pras 
pessoas, de descobrir mensagens 
a mim mesma, é me descobrir, 
me permitir, e o fato das pessoas 
não serem ensinadas a apreciar 
o teatro, a arte em geral, me 
incomoda muito.

Aluna Thiely Volga

Tratar o acontecimento como 
ponto de partida é o caminho 
mais rápido para atrair o ator ao 
mundo da peça em estudo.

Maria Knébel



a pedagogia da cena

 | CADERNO DE REGISTRO MACU (PESQUISA)60

“Segundo treinamento para 
sobreviver no vazio” ou 
“Vivência”: vivenciar um espaço 
exige escuta. A percepção é algo 
que se aprende. Eu estou aqui. 
Você está aqui. Além disso, nada 
mais. Eu carrego uma história. 
Você carrega uma história. Além 
disso, nada mais. Eu te percebo. 
Você me percebe. Além disso, 
nada mais. E isso já é tudo que 
precisamos para criar um novo 
universo.”

Professor Felipe Rocha



Em “Os Inimigos de Górki”, é 
outra a perspectiva e outro o 
processo de investigação. Em 
lugar da metáfora e da análise 
por uma personagem, surge 
um escalpelamento, à base das 
relações humanas  entre os 
participantes de um episódio do 
movimento operário.

Boris Schnaiderman
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Que a importância de uma 
coisa deve ser medida pelo 
encantamento que a coisa 
produza em nós.

Manoel de Barros

[...] Amo os atores e por eles amo 
o teatro e sei que é por eles que 
o teatro é eterno e que jamais 
será superado por qualquer arte 
que tenha que se valer da técnica 
mecânica.

Plínio Marcos
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A relação do Segundo Plano não 
está no texto. Está no silêncio e 
nas respirações. 

Aluna Bia Braga

Já entrei contigo em comunicação 
tão forte que deixei de existir 
sendo. Tu tornaste um eu. É 
tão difícil falar e dizer coisas 
que nunca podem ser ditas. É 
tão silencioso. Como traduzir o 
silêncio do encontro real, entre 
nós dois? Dificílimo contar: olhei 
para você fixamente por uns 
instantes, tais movimentos são 
meu segredo. Houve o que se 
chama de comunhão perfeita... eu 
chamo isso de estado agudo de 
felicidade.

Clarice Lispector
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Usando os olhos subjetivos do 
corpo, mente e alma, responda: 
Como vejo?

Professora Silvia de Paula



Existem ações ocultas.
Professora Tieza Tissi

Às vezes escrevo / Às vezes 
escrevo sabendo que serei lido 
/ Às vezes escrevo sabendo 
que nunca serei lido / Às vezes 
escrevo querendo ser lido / Às 
vezes escrevo pensando que serei 
lido / Às vezes escrevo torcendo 
para ser lido / Às vezes escrevo 
torcendo para nunca ser lido / Às 
vezes escrevo não me importando 
se serei lido / Às vezes escrevo e 
percebo que nunca fui lido / Às 
vezes não escrevo.

Professor Zé Aires 


