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Eu.
Eueu.
O outro.
Euoutro.
O mundo.
Eumundo.

A origem, o início, o desejo, os sonhos...

A passagem do curso de iniciantes para o 
curso profissionalizante é um caminho repleto 
de descobertas e de muita ansiedade. Ansiedade 
esta, presente tanto nos alunos como no professor-
pedagogo que busca fomentar a aprendizagem 
artística teatral. Apresentar um novo universo de 
investigação, de novidades, e não deixar o aluno 
desanimar e nem se perder na trajetória escolhida, 
mantendo a chama acesa, eis o “meu ofício”, o 
“nosso ofício” de professores-pesquisadores do 
sistema stanislavskiano. 

A pergunta que estimulou o meu propósito 
para essa disciplina e que também norteia 
todos os outros processos de investigação até o 
momento realizados por mim na escola foi:  

- É possível a partir das ações miméticas presentes 
no repertório sócio-cultural de cada aluno, 
transformá-las em ações autênticas?

É por meio desta inquietação que investigo com 
meus alunos o Sistema e suas particularidades, 
tentando entender no corpo físico essa verdade, 
esse estar presente no presente. 

Deste processo revelado na instalação exposta 
nos corredores do Macunaíma, nos meses de 
fevereiro, março e abril, da disciplina de Análise 
Ativa, quintas-feiras, manhã, unidade Marechal, 
segundo semestre de 2017, concluo que as 
sementes foram plantadas, as pedras começaram 
a ser lapidadas e as “fichas”, como se diz 
popularmente, foram caindo e transformando 
esses alunos em artistas-atores mais conscientes 
do seu fazer. 

Ainda o repertório frágil, cheio de clichês 
e ações fabricadas permeia o fazer desses 
alunos. Encontrar-se de fato nas Circunstâncias 
e realmente vivê-las é um grande desafio, uma 
busca contínua de todos nós, artistas. A resposta 
à pergunta inicialmente lançada não é um simples 
SIM ou NÃO; mas é exatamente o ENTRE, é a 
PASSAGEM; o que nos faz RESISTIR ou EXISTIR 
ARTISTICAMENTE. 

Projeto de Investigação: 
É possível a partir das ações 
miméticas presentes no repertório 
sócio-cultural de cada aluno, 
transformá-las em ações autênticas?


