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O longo adeus.
O que descubro de mim 
com esta obra?

PROFª SIMONE SHUBA

A busca
Aprofundamento PA1
Estudo - o que me afeta profundamente
Alunos reflexivos

Vivência
Impressões

- Quente
- Solidão
- Apego
- Tempo
- Despedida

Prática
- Uma lembrança de uma casa que já viveu
- Improvisações livre do texto
- Despedir do espaço cênico
- Objeto pessoal, o texto, a cena

Como me descubro como ser humano?
- A cenas e “eu”
- Acontecimentos que me afetam
- As relações
- Estudo de cenas que poderiam estar
- Pontos de vista diferentes
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Reflexões - vivência

“Aprendemos a ver mais do que as linhas que 
Tennessee Williams escreveu, mas o que elas sig-
nificam, como qualquer ser humano os persona-
gens deste dramaturgo não falam diretamente e 
sim por meias palavras. Também entendemos 
melhor o processo de criação, ao não termos sub-
terfúgios como o texto e objetos invisíveis fomos 
obrigados a nos olhar e tentar entender a relação 
dos nossos personagens.“ 

Sofia.

“Voltamos ao texto para nos aprofundar cada 
vez mais , desta vez em duplas para escolhermos 
uma cena e nos aprofundarmos nela.

Depois das cenas propostas foi perceptível que 
existe um universo de segredos dentro de cada 
cena , de cada fala , que ainda está se despertando 
em todos nós como fazer esse jogo. Maioria das ce-
nas não conseguimos “nomear” o que está aconte-
cendo em cada uma , mas existe a compreensão 
do que é. Ainda se despertando tudo no grupo.”

Diego

“Hoje fizemos cenas de algo que poderia estar 
no texto do Tennessee e foi muito bom ver as pos-
sibilidades de cenas e acontecimentos. Consegui-
mos entender mais sobre os personagens e ver até 
onde podemos mergulhar nesse texto.”

Vitória

“Tudo o que percebi foi a evolução do aprendi-
zado referente aos personagens e os acontecimen-
tos que rodeiam cada um, especificamente sobre 
o Joe e a Myra, onde as circunstâncias podem 
mostrar as ações que mostram o que o persona-
gem está sentindo e principalmente quais são as 
suas motivações sobre algo importante, assim po-
demos criar novas perspectivas para os persona-
gens. Falando do Joe e da Myra, as experiências 
que pude presenciar feitas pelas apresentações, 
foi de que tudo o que pode acontecer irá depender 
de nossa criação e descoberta para entendermos 
o que os personagens estão fazendo e sentindo, 
pois toda ação que é feita possui um propósito 
para revelar algo, assim demos bastante ênfase 



nas ações físicas, mostrando que Joe e Myra po-
dem ser diferentes em suas motivações, na qual 
a minha experiência como Joe teve aprendizados 
importantes, pois aprendi através do personagem 
que a insistência em querer se relacionar com 
Myra é muito importante, onde demonstrando que 
Joe se importa com Myra e quer que isto fique 
muito claro para ela, apesar de Myra não der muita 
importância para isto, assim pude perceber que a 
conexão com os dois é muito forte e que mesmo 
com todos os problemas ocorridos relacionados 
com a mãe e a perda dela, Joe quer novamente um 
relacionamento mais próximo com a irmã, apesar 
dos problemas de se aproximar de Myra.

Cada percepção das vivências que foram pas-
sadas foi única, pois pude perceber que fez uma 
aproximação maior com os personagens e o víncu-
lo entre eles, nos tornando mais humanos.

Como aprendizado que tive como ator criador, 
pude perceber esta força de conexão entre os per-
sonagens, e como esta percepção é muito impor-
tante que é construir esta base de confiança entre 
o ator e o personagem e a identificação que o ator 
tem para com o personagem, criando muito mais 
empatia por ele e a relação com tudo o que tem a 
minha volta, para Joe dar um adeus não é uma coi-
sa fácil, assim como para qualquer ser humano, 
pois nos apegamos a muitas coisas e queremos 
proteger estas coisas que são muito importante 
para nós.”

Laércio

“A cada vivência uma experiência a cada experi-
ência uma descoberta de quantas fomas podemos 
transformar uma cena, como a relação de afetivi-
dade e dificuldade que trouxemos de aproximação 
dos irmãos que foi apresentado. As nossas per-
cepções sobre os personagens ampliando nossa 
visão, aprendendo o texto sem estar com ele nem 
mãos.

Colocar-se no lugar do personagem transferin-
do-se para situação e para as circunstâncias pro-
posta da peça.

Tudo isso é executado por todas as forças ra-
cionais, emocionais, psíquicas e físicas da nossa 
natureza…”

Rafaela
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Encarnação
- Síntese do vivido
- Voltando para cena
- Espacialização
- Sempre na busca de novos olhares
- Aprofundando imagens e relações

Reflexões - encarnação

“O que um ator faz ? Ouvi essa pergunta no meu 
primeiro dia de aula do iniciante, e me lembrei 
dela quando comecei a pensar sobre como tinha 
sido a aula, algumas cenas, incluindo a minha, se 
aproximaram do texto na mesma proporção que 
se afastaram das ações. Mas aos poucos estamos 
melhorando, estamos encontrando uma direção 
coletiva. As orientações após as apresentações 
tem mostrado resultado, nos faz ver a partir de um 
outro ponto de vista.”

Marcos

“Na aula de quinta vivenciamos mais uma vez 
cada personagem, primeiro vivenciamos sozinhos, 
depois tivemos que trabalhar todos juntos mas 
cada um com seu parceiro, com cenas feitas 
de longe e perto, com poucas palavras e mais 
ação, percebendo como o seu parceiro te afeta, 
aprendemos a ter um olhar maior para o espaço 
cênico e trabalhamos a ação e reação, vimos que 
somente a ação dos personagem já falam por si 
só, e que repetição faz com que a gente trabalhe 
melhor os personagens.”

Ana Sara

“Na aula trabalhamos novamente as cenas, 
afim de aperfeiçoa-las. Cada dia mais percebemos 

o quanto é importante o ensaio, com ele podemos 
trabalhar as ações que devemos ter em cada cena. 
Temos que pegar firme na ação, pois alguns de 
nós na hora de mostrar as cenas, não sabíamos 
o que fazer e nos perdemos um pouco. Devemos 
nos doar mais as ações e nos apegar menos as 
falas.”

Ligia

“O caminho está sendo trilhado de forma 
objetiva, produtiva e crescente.”

Diego

“O ator precisa estar ativo no aqui e agora, e 
estar preparado para qualquer mudança, isto é o 
aprendizado mais difícil para nós atores, mas se 
não tivermos consciência disto desde o início, não 
conseguiremos progredir com o aprendizado para 
nosso ator criador.”

Laércio

“A peça é definitivamente um desafio, o trabalho 
na montagem é extenso e minucioso, as cenas 
estão sendo apresentadas e reapresentadas aula 
após aula, e todos aparentam enfrentar algumas 
dificuldades. As cenas apresentam uma carência 
de ações físicas mesmo quando as ações internas 
parecem existir.

‘’Arriscar’’ talvez seja o verbo de ação mais 
conveniente no momento, pra que o resultado 
da criação seja mais interessante. Continuamos 
trabalhando…”

Marcos Antonio

“Nas experimentações fomos tirados da 
zona de conforto quando desafiados a uma 



nova perspectiva de cena, buscando um olhar 
mais subjetivo para as ações e deixando que as 
pausas reverberem e se tornem novas ações. As 
cenas foram feitas no modelo de arena e fomos 
confrontados a um novo preenchimento de cena e 
uma nova movimentação que exige um corpo que 
se comunique de maneira diferente.”

Yago

“Começamos a aula com nosso aquecimento 
matinal, e logo depois fizemos o jogo do samurai 
com o texto da obra ‘O longo adeus’, usando tempo 
ritmo e trabalhando a atenção. Além de muito 
dinâmico e divertido, conseguimos trazer para o 
corpo a linha de ação contínua. Prosseguimos 
com as vivências onde o ator tem total liberdade 
para trabalhar com suas sensações. Porém 
desta vez fora reforçado o trabalho do círculo da 
atenção, onde corpo e pensamento caminham 
juntos levando à percepção do eu comigo, eu 
com o outro, e eu com o todo, no hoje aqui e 
agora. Para isso usamos três cadeiras, onde não 
deveriam estar vazias. Assim sempre que alguém 
se levantasse outro se sentaria sem deixar de 
estar concentrado no que estava fazendo, para 
que na mudança de foco de objeto estivéssemos 
ciente da intensificação de observação, que com 
isso surgia a ação. Para tudo isso acontecer era 
necessária a precisão. No fim da aula conversamos 
sobre nossas descobertas e dificuldades e nos 
deparamos que muitas pessoas compartilhavam 
das mesmas. O que mostra que não devemos ter 
medo de errar porque ser ator não é esconder-se 
e sim revelar-se.”

Janaina
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Comunicação

- Fazer mais pensar menos
- Fazer para o outro
- Deixar ser afetado
- Criar ação
- Prestar atenção
- Escutar
- Jogar
- Tudo é vivo na arte

O que descobriu de você
na obra?

Pensar como a obra nos afeta e as relações 
de nossas experiências de vida com a peça, 
nos faz relacionar com toda a bagagem que 
temos, criando um vinculo com a obra e um 
posicionamento mais intimo diante a ela.

Novos significados para mudanças; quanto é 
importante abrir espaço para o novo.

Estamos sempre em constante mudança.

O que descubro de mim nesta obra é que tudo 
pode mudar, de um momento para outro sem nem 
percebemos, pois a vida é um mistério e nunca 
sabemos logo o que virá a acontecer, dar adeus é 
o que nos faz mudar para melhor.

Eu descobri não só com a obra, mas com 
Tennesse Williams, que a vida é um grande Mise 
en scène e que absolutamente tudo é criação. 
O “eu” ator conversa incessantemente com 
a personagem, e suas vidas em um passe de 
mágica se relacionam como se fosse uma, onde o 
ator não deixa de ser o “eu” ator, mas ganha o “eu” 
na circunstância.

Pensando na pergunta investigativa muitas 
vezes as coisas ficam mais claras, investigando a 
obra e descobrindo coisa sobre mim que me leva 
para mais próximo da obra/ para dentro dessa 
atmosfera.

Descobri que não existe certo ou errado, e sim 
um tempo certo para cada coisa.

O ator precisa estar aberto para coisas novas.
As mudanças são necessárias.

MUDAR FAZ BEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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