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Disciplina: Análise Ativa (PA1) – Sábado / Manhã 
– Unidade Campinas       

As imagens, os objetos, as sonoridades trazem 
à tona a memória da trajetória do vivido no 
semestre. É apenas uma síntese, mas que busca 
afetar através de um recorte. Vem-me agora a ideia 
do espelho quebrado, olhamos os fragmentos e 
conseguimos enxergar o todo.

Recordo-me das dificuldades, principalmente 
de um encontro onde precisei ser enérgico 
demais com a turma (com muito carinho, é 
claro), e isso fez com que todos nós entrássemos 
definitivamente no jogo.

Dentro da disciplina Análise Ativa, os alunos 
da turma de sábado de manhã da unidade Macu 
Campinas iniciaram seu processo de investigação 
mergulhando num estudo sobre o “Eu” nas 
Circunstâncias – o viver e não mostrar – e o 
encontro com o outro. Essa pesquisa nos revelou 
a importância de nos conectarmos no presente 
do presente e a necessidade do encontro no jogo 
teatral, para que eu me reconheça no outro, para 
que eu jogue verdadeiramente com o outro. 

Passamos por um treinamento com corda, 
trabalhando a presença, e também pela prática de 
études, realizados em uma espécie de arena, onde 
os alunos jogavam entre si, através de um estudo 
sobre roteiros. Aqui, todos assumiam a condição 
de jogadores, sem a relação palco-plateia. 

Passamos para uma segunda etapa, 

vivenciando o universo de Nelson Rodrigues, 
a nossa relação com essa dramaturgia e o seu 
diálogo com o hoje. A vivência nos possibilitou um 
mergulho no Segundo Plano da obra. Para esse 
mergulho, escolhemos o texto O Beijo no Asfalto. 
Então, tentamos entender no corpo a fricção entre 
ator e personagem. Cada aluno desenvolveu sua 
gênese, além de criar um diário da personagem.

Depois de muitas vivências, a turma teve a 
percepção do quanto isso foi importante para 
uma apropriação efetiva e afetiva do que se vive 
em cena, das suas ações e relações no estado de 
jogo. 

Então finalmente tiveram seu esperado 
encontro com a plateia: o primeiro, com alunos 
do curso iniciante em Campinas e, o segundo, no 
Encontrão do PA1 em São Paulo. 

E todo o processo foi registrado através de 
impressões individuais e, coletivamente, através 
das imagens fotográficas. Também foi feito um 
vídeo final com depoimentos dos alunos sobre o 
vivido. 

Projeto de investigação: 
O "eu" nas circunstâncias – teatro da 
vivência e dos encontros no presente 
do presente: de como viver e não 
mostrar 


