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PROF. FELIPE ROCHA

 
Sobre sonhar em ser gaivota 
Um dia aí, desses que poderia passar 

despercebido, como uma sacolinha de 
supermercado que cruza a rua, eu me vi 
surpreendido por uma revoada de jovens gaivotas. 
Ou talvez fossem pequenas borboletas. Ou atores 
numa sala de ensaio. Hoje eu já não sei. Nessa 
surpresa-sonho, uma jovem gaivota-atriz me 
contou, quase que sussurrando, que tudo no 
corpo de um pássaro é feito pra ele voar. E depois 
perguntou: 

“E tudo no meu corpo? Foi feito pra quê?” 

Organizamos então, todos juntos, esses 
aspirantes a atores-atrizes-gaivotas, um pequeno 
manual para aqueles que sonham em ser gaivota. 

Este manual não é uma regra. É um devaneio a 
se viver junto. Uma linha de ação. Mergulho.

1. a busca 
para ser gaivota, é preciso, antes de tudo, 

se maravilhar com a possibilidade do voo. Em 
tempos de voos baixos ou de olhares rastejantes, 

A partir da questão: 
Quais os caminhos para a criação da ação-autêntica? 
Etapas do processo: 
A busca. Vivência. Encarnação. Impacto. 

Sobre os processos de montagem de: 
A Gaivota
Ensaio Sobre o Vazio
O Mar Está De Ressaca e Nós Não Sabemos Nadar 

olhar pro céu pode ser uma tarefa difícil. Olhar pro 
céu pesa. 

2. vivência 
voar junto exige trabalho. Voar não é um ato 

solitário. Não se voa para si. Se voa para amar o 
vento. Voar é um ato de amor pelo vento. E para 
nós – seres ainda não gaivotas – voarmos é preciso 
aprender etapa por etapa, tarefa por tarefa. De 
outra forma: abismo. 

3. encarnação 
nos vemos, então, gente-gaivota. Não ganho 

asas, não surgem penas, não fico pequeno e 
branco. Mas entendo como ser gaivota. Somos 
então gente-gaivota. Ajo como se eu fosse uma 
gaivota. E, de repente, ainda que sendo humano, 
somos gaivota. 

4. impacto 
certo dia, ainda e sempre aprendendo a ser 

gaivota, levantamos juntos voo e ganhamos o céu. 
um homem solitário que caminhava cabisbaixo 
percebe nosso voo. Por alguns instantes, ele olha 
para o céu, se lembra de algo e sorri.

Três breves contos poético-
documentais sobre o que 
aprendemos juntos
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Sobre a importância do vazio 
Um dia aí, desses que poderia passar 

despercebido como um tênis preso no fio de um 
poste, acordei caído na grama. Era uma grama 
úmida e fria. Alguns rostos se entreolhavam como 
que se perguntando como tínhamos ido parar ali. 
Então, no início era só um espaço vazio. Um terror 
silencioso de dúvida. Pra seguir ali, era preciso 
antes de tudo, aprender a enxergar de novo. 
Aprender a ver no escuro.

Ao longe, percebemos um pequeno brilho. 
Um vagalume. Poderia ser um pequeno 
fantasma também. Ou o brilho de uma estrela 
que já morreu há muitos anos. Não sei. Mas 
era bonito. Além desse brilho distante: nada. 
Montamos duas barracas de camping. Pra 
sobreviver no vazio é preciso aprender a se 
relacionar.

De repente alguém puxou uma música. Nada 
muito complexo ou profundo. Algo simples e 
bonito, que todos pudessem cantar juntos. E 
o canto se passou de boca em boca. Acho que 
até cheguei a ouvir algumas árvores cantando. 
E da música surgiram algumas histórias. E das 

histórias risos. Desses risos, memórias. Das 
memórias silêncio. De silêncio: estrelas.

Em silêncio ficamos olhando as estrelas. 
Algumas já mortas como me contaram.

Sobre aprender a escutar o mar 
Ele nos disse, um dia aí que poderia ter 

passado despercebido como um papel que cai 
do bolso no ônibus, que gostava mais de teatro 
do que da vida. Talvez porque a vida andava dura. 
Seca. Como tijolos com som de deserto. 

Resolvemos então, fazer teatro no mar, pra ver 
se a gente reencontrava umidade o suficiente para 
seguir. Pegamos apenas uma sacola de plástico. 
Dentro: uma bolacha salgada e um pedregulho. 
Aprender a conviver com a secura é um ato de 
sobrevivência em tempos assim. 

Fomos até a praia.
 

1. A busca: para se fazer teatro no mar é preciso 
aprender a língua das baleias 

Na areia, todos enfileirados de frente para o 
mar, pedimos permissão para entrar. O mar nos 
respondeu que não. Que antes, para entrar, era 



preciso aprender a cantar como as baleias. Não 
se faz teatro sem ancestralidade, disse o mar. E 
nós, pós-contemporâneos-neo-multi-high2017, 
tivemos que nos calar. Olhar para o passado para 
entender o nosso tempo. Pois o canto das baleias 
não é de hoje. A primeira nota começa sempre no 
começo dos nossos tempos. 

2. A vivência: para se fazer teatro no mar é preciso 
entender a maré 

Em tempos de mares revoltos, fazer teatro no 
mar pode ser um ato arriscado. Pra isso, antes 
de tudo, é preciso força e posicionamento. Ao se 
escolher fazer teatro no mar, obrigatoriamente é 
necessário escolher: contra a maré ou a favor da 
maré?

Em tempos de mares revoltos, não 
existe outra possibilidade. Infelizmente. 
Do lado de cá, escolhemos ir contra. Pois da 
secura dos pedregulhos já conhecemos demais. 
E agora nos encantaria apenas a profundidade 
abissal e úmida que existe quando se vence os 
movimentos da maré. Caso contrário: sobraremos 
como pedrinhas secas na areia. 

3. A encarnação: para se fazer teatro no mar é 
preciso aprender a arte do mergulho 

Não é possível dizer que se sabe nadar. Para 
entrar no mar, é preciso, de fato, saber nadar. 
Não se conhece o profundo sem mergulhar. Para 
se conhecer a profundidade, é preciso, de fato, 
mergulhar. 

4. O impacto: fazer teatro no mar é como cultivar 
uma plantação de tâmaras 

As pessoas não plantam tâmaras porque pode 
levar mais de cem anos pra dar fruto. É algo que 
plantamos e talvez não vejamos nascer. Como 
uma revolução silenciosa, como uma vida nova 
que vai surgindo sem ninguém ver. Como uma 
planta. Secreta. Que carrega sua vida e a gente 
nem sabe. Tem coisas no mundo que a gente nem 
sabe. E nós temos vivido por elas. Por essas outras 
coisas, mágicas, secretas, profundas. Fazer teatro 
em tempos de mares revoltos às vezes é como 
acreditar profundamente nas tâmaras. É nós 
acreditamos. 


