
POR ANDRÉ HAIMADUS1

Se do pó viemos ao pó retornaremos. Estamos em estado trágico: somos 
a poeira das estrelas. Somos a coletividade em um mundo que morre e 
nasce todos os dias, o ciclo da vida. Somos corpos animalescos movidos 
a eletricidade de raios e relâmpagos. Somos o som dos trovões. Somos 
aqueles que se violam, que elegem culpados e os sentenciam à morte. 
Somos aqueles que tentaram prever o futuro, viver o presente e homenagear 
o passado. Somos o Homem que corre, mata seu pai, responde o enigma, 
desposa sua mãe e arranca os próprios olhos. Somos aquele que vê. Somos 
o exílio, a iminência da guerra, o sepulcro e a posteridade. Somos aqueles 
que querem enterrar seus mortos e rugir seus nomes. Estamos em Estado 
de tragédia.
 
O grupo e a circulação do espetáculo

O coletivo é formando por alunos do penúltimo e do último módulos de 
formação técnico profissionalizante em Arte Dramática do Teatro Escola 
Macunaíma, na disciplina Interpretação / Montagem, no primeiro semestre 
de 2018. O espetáculo estreou na 87ª Mostra de Teatro Macu em 10 de julho 
de 2018, em seis apresentações, participou do circuito do reapresenta em 
três apresentações e da Mostra Cênica São P 2018 na Casa Agnaldo Silva, 
em apresentação única2.

Pergunta investigativa
O planejamento pedagógico da escola propôs que cada turma 

de Interpretação / Montagem estabelecesse parceria com outro(a) 
professor(a) para uma tutoria. Desse modo, o start para a pesquisa 
deveria se dar na investigação de uma pergunta trabalhada por esse(a) 

1. Professor do Teatro Escola Macunaíma e integra a Companhia dos Viajantes.

2. O espetáculo Trágico Bicho-Homem foi um dos seis selecionados para participar da Mostra Cênica São Paulo 
2018, realizada pela Casa Aguinaldo Silva no mês de outubro, com o objetivo de difundir o trabalho de grupos 
ou atores individuais que estão cursando regularmente cursos de teatro ou são recém formados. A curadoria 
do evento foi composta por Edgar Olimpio, Júlio Luz, Marcelo Braga e Victor de Oliveira. Trágico Bicho-Homem 
teve destaque entre os participantes, ganhando o prêmio de Melhor Espetáculo pela votação do júri popular, bem 
como de Melhor Atriz pela atuação de Thayna Muniz, selecionada pelo júri técnico. 
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professor(a) – tutor(a) nos semestres anteriores 
para descoberta do Sistema Stanislávski. Escolhi 
como tutora nesse processo a professora Lúcia 
de Lellis e nos apropriamos de sua pergunta 
investigativa: “Como tornar visível o invisível?” 
Como dinâmica de trabalho para o semestre, 
firmamos o compromisso de trocar cartas sobre 
o desenvolvimento da pesquisa e marcamos um 
encontro presencial no ensaio geral do espetáculo. 
A orientação da professora Lúcia foi essencial 
para a escolha das referências e provocações 
lançadas ao processo de criação.

Escolha do repertório e treinamento
Escolhemos a tragédia grega pensando no 

repertório do grupo em formação. É um grupo 
em que parte iria se formou no primeiro semestre 
de 2018, e a outra parte, no segundo semestre 
de 2018. São jovens entre 15 e 21 anos, que em 
sua trajetória passaram por textos do Projeto 
Conexões (A Ponte, de Luciene Guedes, e DNA), 
Cartas a Um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, e 
A Gaivota, de Anton Tchékhov. A escolha de Édipo 
Rei, de Sófocles, veio também da necessidade de 
pesquisar a tragédia grega durante a formação 
e da possibilidade de entender as questões do 
tempo de lá, que nos movem hoje, aqui e agora.

Em nosso treinamento psicofísico, partimos do 
que chamamos de eixos, elegidos por conexões 
emblemáticas da obra Édipo Rei com o Sistema 
Stanislávski:

1 - Os pés.

A principal tarefa é encontrar esse caminho 
correto. Certamente, o caminho mais correto é 
aquele que leve mais perto da verdade e da vida. 
Para chegar até lá, é necessário saber o que é 
verdade e vida. Eis a minha tarefa: antes de tudo, 
conhecê-las. Em outras palavras é necessário 
educar-se, pensar e desenvolver-se, inquietar 
o intelecto... (STANISLÁVSKI, XXXX, p.X – grifo 
meu).

2 - Os olhos.
[...] Será que não experimentaram, na vida real 

ou no palco, em casos de comunicação recíproca, 
a sensação de uma corrente de vontade que brota 
de você e parece passar pelos olhos, pontas dos 
dedos, poros da pele? Como chamar esse caminho 
invisível, esse meio de comunicação mútua? 
[...] Você sente que além do discurso verbal e 
do intercâmbio mental de ideias, se produz ao 
mesmo tempo dentro de você um processo de 
percepção recíproca, de absorção e envio de uma 
corrente com os olhos? (STANISLÁVSKI, XXXX, 
p.X – grifo meu).

3 - O coração.
Li o que os hindus dizem sobre isso, eles 

creem na existência de uma espécie de energia 
vital, chamada prana, que dá vida ao nosso 
corpo. Segundo calculam, o centro de radiação 
dessa energia é o plexo solar. Por conseguinte, 
além do nosso cérebro, geralmente aceito como 
centro nervoso e psíquico do nosso ser, temos 
outra fonte semelhante, perto do coração, no 
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plexo solar. Tentei estabelecer comunicação entre 
esses dois centros e o resultado foi que não só 
senti que ambos existiam, mas também que 
de fato mantinham contato um com o outro. O 
centro cerebral parecia ser a sede da consciência, 
ao passo que o centro nervoso do plexo solar 
[coração] seria a sede da emoção. A sensação 
era de que meu cérebro mantinha intercâmbio 
com os meus sentimentos. Fiquei encantado por 
encontrar o sujeito e o objeto que buscava. Desde 
o instante em que fiz essa descoberta, pude 
comungar comigo mesmo em cena, quer audível, 
quer silenciosamente, e com perfeito domínio de 
mim. (STANISLÁVSKI, XXXX, p.X – grifo meu).

Em diálogo com esses eixos do treinamento, 
elegemos três figuras da obra: Tirésias / Oráculos, 
Esfinge e Édipo / Herói. Na vivência desses eixos 
e figuras, levantamos as seguintes indicações 
como matéria mínima para os études, na tentativa 
de estabelecer uma relação entre nós, a obra e o 
tempo:

1 - Tentativas de prever o futuro. (Oráculos / O 
Futuro / Olhos)
2 - Enigmas do nosso tempo. (Esfinge / O Presente 
/ Pés)
3 - Os heróis da nossa história. (Édipo / O Passado 
/ Coração)

Como material de apoio estudamos a obra As 
Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, de Mark 
Olsen, estudos /teses sobre a tragédia, Análise-
Ação, de Maria Knebel, Stanislávski – Vida Obra e 
Sistema, de Elena Vássina e Aimar Labaki. Nesta 
etapa de busca, estabelecemos uma Supertarefa 
provisória: “OLHAR O MITO COM OS OLHOS DE 
CIDADÃO”, nascida do estudo da citação de Jean-
Pierre Vernant (1991, p.20): “[...] a tragédia nasce 
quando se começa a olhar o mito com os olhos 
de cidadão.” 

Abertura de processo
Seguimos com esse material cênico para uma 



nova etapa do processo de criação, a Vivência. 
Propus como ferramenta de trabalho uma abertura 
de processo no dia 13 de abril de 2018, que contou 
com a partilha pública de três esquetes trágicos e 
a participação da atriz Paola Lopes Zamariola e a 
dramaturga Nicole Oliveira, do grupo [Ph2] estado 
de teatro. A abertura do processo criativo foi um 
momento crucial em nossa investigação, uma 
troca honesta entre trabalho cênico criado pelos 
atores-estudantes, a bagagem e conhecimento 
prático e teórico das convidadas sobre o estudo 
da tragédia e as observações e percepções do 
público que lotou o teatro 4 naquela noite.

A experiência da abertura do processo nos 
apontou novas perspectivas na criação para a 
análise e investigação das obras Édipo em Colono 
e Antígona, de Sófocles, e debruçamo-nos então 
sobre a trilogia tebana, que é composta por Édipo 
Rei e as duas tragédias citadas. 

Em nosso trabalho, buscamos identificar 
quais eram as questões que emergem da 
dramaturgia que mais afetavam os artistas. 
Trabalhamos na Análise de Mesa e Análise Ativa 
das Circunstâncias / Acontecimentos das obras e 
determinamos como temática fundamental para 
nossa montagem “A violência”. Nesse momento da 
criação, identificamos um mote que nos guiasse 
no movimento de transposição – transpor da 
literatura dramática para as ações autênticas do 
coletivo – e estabelecemos uma nova Supertarefa 
em nossa linha de ação: “Tornar visível a violência 
invisível”. A Supertarefa veio ao encontro da 
necessidade dos jovens artistas que compõem 
esse grupo de dar voz às questões do nosso tempo 
e refleti-las no diálogo com o que entendemos 
naquele momento ser essencialmente trágico na 
trilogia tebana.

A dramaturgia e concepção estética do 
espetáculo

Entramos em uma nova etapa do processo: a 
Encarnação. Seguimos uma dinâmica de criação 
que se deu, em síntese, da seguinte forma:
• Treinamentos e Análise Ativa das obras de 
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Sófocles.
• Improvisações.
• Escrita de quadros / esquetes trágicos, a partir 
das improvisações.
• Improvisação da dramaturgia escrita.
• Adequação da dramaturgia às descobertas 
feitas nas improvisações.

É importante destacar aqui a participação do 
ator e aspirante a dramaturgo Breno Furini, um 
jovem formado pelo Teatro Escola Macunaíma 
em 2015. Ele foi essencial nesta fase do processo. 
Acompanhou todo o trabalho de Análise Ativa 
e a partir das suas percepções escreveu nossa 
dramaturgia. Um trabalho aberto à discussão de 
todos os envolvidos no processo e disponível para 
muitas reescritas a partir disso. 

Assim o espetáculo Trágico Bicho-Homem 
começou a se estruturar e se constituiu no 
que chamamos de quadros trágicos, a partir 
das figuras / mitos e heróis da trilogia tebana 
– “Oráculo” – “Esfinge” – “Édipo” – “Teseu” – 
“Antígona” – “Polinice” – “Ismênia” – “Etéocles” 
– “Jocasta” – “Laio” – “Creonte” –, costurados na 
mise-en-scène pelo fio da violência. Os artistas 
entravam em cena como jogadores / atletas da 
tragédia e nos conduziam por uma jornada na 
trajetória do Bicho-Homem:

I. Prólogo trágico: Eu não sou mais um ho-
mem, sou uma idéia.
II. Festa de aniversário do fim do mundo.
III. Poeira das estrelas: clipe “eu quero dizer”.
IV. O ciclo da vida: A coletividade em um 
mundo que morre e nasce todos os dias.
V. Anônimos conhecidos: Grupo de autoaju-
da para aqueles que foram contra a vontade 
dos Deuses.
VI. O Julgamento: Somos aqueles que que-
rem enterrar seus mortos e rugir seus nomes.
VII. Jogo: Hoje a situação está tensa, sinto um 
gosto de violência.
VIII. Leilão: Queremos enterrar o corpo de Édi-
po – Tebas x Colono.
IX. Hipnose: O pacto do sepulcro.
X. Epílogo: Monólogo da morte. Trágico Bicho-Homem



Esse foi um processo que contou com muitos 
pés, olhos e corações. Um processo aberto desde 
o início, alunos de outras turmas participavam das 
aulas-ensaios como convidados-espectadores, 
dezenas de pessoas presentes no evento oficial 
de abertura do processo, a assistente Grazi Reis, 
que concebeu a luz, organizou o material da 
sonoplastia e também participou do espetáculo 
como percussionista, o assistente Pedro Lucas, 
que registrou e partilhou por escrito todas as 
aulas-ensaios, e isso foi fundamental para 
o encadeamento do nosso planejamento, o 
colaborador Lucas Pires, que criou um registro 
audiovisual do processo, registro esse que 
esteve presente na encenação do espetáculo, 
o estudante de cenografia da SP Escola de 
Teatro Ítalo Iago, que colaborou na concepção 
e produziu a nossa cenografia, as professoras 
Simone Shuba, Roberta Carbone e Silvia de 
Paula, que de perto ou de longe nos orientaram 
com seu olhar sensível e crítico, a coordenadora 
pedagogia Debora Hummel, que nos provocou 
com procedimentos e reflexões sobre o processo 
em nossas reuniões semanais, o nosso grupo de 
artistas-estudantes, que não mediu esforços para 
estar disponível para o aprendizado, atento a cada 
indicação, que se propôs a refletir e criar sem a 
preocupação de chegar a um resultado final que 
fosse belo, mas buscando entender com o corpo 
e alma o trabalho do ator – criador no Sistema 
Stanislávski.

Depoimentos dos artistas-criadores

Olhos, coração e pés. 
Por Maria Fernanda

Reconhecemos que no semestre nos 
tornamos únicos. No silêncio nosso corpo prova 
que somos seres fortes e com voz nos tornamos 
muito mais. Tudo isso com prática e visão sobre 
um todo. Compreendemos também que nasceu a 
oportunidade de entender o trabalho em conjunto.  
Um trabalho que se distanciou do “eu menor” e 
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nos aproximou cada vez mais do trabalho coletivo. 
O que deu início à primeira lição do contato com 
os olhos. Ao nosso alcance, um passo de cada 
vez. Primeiro entender que não existe somente 
EU fazendo teatro, Eu aprendendo ou Eu em 
contato. Mas como se esquecer de mim mesmo? 
Entender então a estar interconectado a tudo e a 
todos.  Isso nos estimula. Somos nós à procura 
de um mesmo, somos nós dentro da pesquisa 
e somos todos nós aprendizes, porque nunca 
se deu fim à pesquisa, só começou quando de 
fato entendemos a trabalhar juntos. Transitamos 
sem parar, podendo rodar até mesmo muitas 
vezes na mesma circunstância, precisando um 
do outro, necessitando da energia do outro. Foi 
quando começamos a enxergar. Difícil explicar 
a mistura dessas sensações, mas mergulhamos 
nelas. Lembro-me de que em roda dizíamos que 
notamos na sala, no teatro e no parceiro coisas que 
nunca tínhamos notado, porque não sentamos, 
respiramos e admiramos aquilo, e por quê? Ora, 
nunca questionamos essa questão. Foi quando 
o semestre foi criando sentido, curiosamente, 
vale alertar que não se deu no sentido de que 
já estávamos compreendendo tudo do trabalho, 
mas, no sentido de que estávamos lentamente 
caminhando.  Nós, entretanto, nos manifestamos 
produtivamente, trabalhando a visão, uma visão 
real. Não apenas olhar razoavelmente ao que se 
passa, mas dilatar, fazer essa visão crescer, pulsar 
e vibrar. Transformou-se em lâmpadas acessas, em 
luz, que rapidamente se conectaram com a obra 
e nossa pesquisa. Os olhos são o reconhecimento 
de que não há o “eu sozinho”, mas um “nós 
em atividade trabalhando”. Quando é viva essa 
conexão, o trabalho se torna harmonioso, levando 
para um portal da coletividade. Cuidando todos 
para todos. E então, estávamos vivos para dar 
início aos estudos da tragédia grega. 

Vou criar uma relação entre o coração e 
o esporte. Quando você está em um grande 
contato com a natureza é quando um surfista 

está diretamente ligado ao seu esporte, e 
isso proporciona um grande bem-estar. É 
o que acontece quando entramos em um 
profundo contato direto com o nosso coração, 
imediatamente, encontra-se um estado em mim 
e no outro, que pode interligar com o vivido e 
com a obra. Para pegar uma onda, é preciso 
estar em total equilíbrio, o que também quer dizer 
total concentração para que você não caia da 
prancha. Assim, se dá no contato com o nosso 
coração. Transforma nossa concentração em algo 
harmonioso. Mas não quer dizer que por todas 
às vezes nosso coração esteve calmo, porque a 
frequência em que ele batia por minuto era intensa. 
Isso deu início a umas das grandes experiências 
do processo. Nosso coração foi nossa força, ele 
enriquecia o nosso trabalho dando movimento 
ao nosso corpo e potência coletiva. Foi o ponto 
do sentimento no processo. Mas ainda ia mais 

Trágico Bicho-Homem



longe: estudar o coração é estudar a iluminação, 
estudar o desejo e a vontade. Percebendo então 
que a vida é movimento, é atividade, é sentir a 
energia vital circular pelo nosso corpo, e sentimos 
essas sensações de acordo com os batimentos do 
nosso coração 

Por muitas vezes foi preciso escolher 
um caminho. Um caminho da prática, um 
caminho coletivo, um caminho de conexão, 
um caminho dos estudos e pesquisa. Esses 
caminhos que direcionam para um encontro 
exclusivo e investigativo. Então, direcionamos 
essa caminhada para o único e responsável por 
ela, nossos pés.  Nosso pé na base significava 
presença com a terra e o chão. Era a presença 
que nos conectava com as obras. Uma vez que 
entendemos que o primeiro avanço vem dos 
nossos próprios pés. Trabalhamos fisicamente 
essa força que nossos pés produziam. 

Termino dizendo que todas as limitações 
distinguem-se. O semestre transborda silêncio, 
olhar, batidas, caminhada, corpo, voz, sentimento, 
cérebro e humanidade.  Sinto o amor que nos 
tornamos, que é somente isso, é o que se deu, 
se transformou. Sinto o nosso amor no trabalho, 
na alma e no corpo. A voz se cala e os lábios 
só se movem para repetir ensinamentos. Sou 
completamente grata.  

Olhos, coração e pés. 
Por Alyne Gama

Nossos olhos são incríveis, nos mostram tudo, 
do jeito que é, sem mentiras. Nesse processo nós 
aprendemos tanta coisa e uma delas foi observar. 
Eu nunca tinha parado para observar cada 
coisinha que estava a minha volta, tanto em cena, 
quanto na vida. Eu já começava a me aquecer 
no caminho para o Macunaíma, observando 
tudo, cada árvore, cada pessoa, cada coisa nova, 
que se fosse em outros dias, eu deixaria passar 
reto, sem perceber. Isso me ajudou em cena 
também, a observar tudo, observar o espaço, o 
palco e as outras pessoas do grupo em cena. No 
aquecimento antes das apresentações, o André 
pediu para gente aquecer os olhos, corações e 
pés, com isso eu observei cada parte do teatro 
4 e achei coisas que nunca tinha visto, isso foi 
incrível, olhar para as pessoas, as pessoas te 
olharem, vocês se conectarem só pelo olhar, isso 
foi tão bom. Esse semestre eu acho que comecei 
a entender um pouco aquela frase: “Deixe os seus 
olhos verem o que eles estão vendo”. Observando 
a trajetória de Édipo, eu percebi quanta falta os 
meus olhos me fariam. 

Os nossos corações são indispensáveis, porém 
não damos tanta importância para senti-los, para 
entendê-los, para fazer um estudo / uma cena 
sobre eles. Tive dificuldades no início de entender 
como fazer isso sem deixá-lo um movimento 
clichê, apenas ouvindo o coração da outra pessoa 
ou correndo para sentir seu coração acelerado, Trágico Bicho-Homem
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apenas isso. Em um dos treinamentos, o André 
pediu para sentirmos nossos corações, correndo 
no lugar, depois pararmos e entendermos a 
diferença dele acelerado e do seu ritmo normal, 
trabalhando no individual. Porém, depois pediu 
para nos abraçamos, em duplas mesmo, e 
sentirmos o coração do outro. Foi diferente, 
precisamos sair da nossa zona de conforto para 
começar a entender o coletivo, tanto pela obra, 
quanto pelo nosso grupo. Ali eu comecei a 
entender que nada nesse processo deveria ser 
individual e que deveríamos ser um só. Um grupo 
com um coração com as mesmas batidas.  

É incrível como não percebemos o nosso corpo 
e como não damos valor a ele. Com nossos pés 
não é diferente. Não os valorizamos na maioria 
das vezes. Dificilmente nós reparamos neles em 
cena. Depois que trabalhamos esse eixo, foi tão 
engraçado como minha percepção mudou, o 
quanto eu comecei a me importar com meus pés, 
entender que eles suportam meu peso e ficam 
cansados, mas que podemos ir muito além com 
eles. No nosso processo, eles foram indispensáveis. 
Movimentos, barulhos, caminhadas, corridas, 
entre outras coisas, tudo feito com eles. Acho 
que nos treinamentos, parecíamos bebês fazendo 
suas primeiras descobertas. Mesmo já os 
trabalhando nas aulas de corpo, na maioria das 
vezes não paramos para pensar nos nossos pés 
em cena. Foi como se eu estivesse aprendendo a 
caminhar novamente, a me sustentar e fazer todas 
as ações em sincronia com o grupo, criando uma 
coletividade inexplicável.

Olhos, coração e pés.
Por Bruna Evaristo Araujo

Os nossos olhos são como um livro, como 
a capa de um livro, uma carcaça, é através 
dos olhos que temos o primeiro contato com 
o mundo, e isso os torna tão importantes em 
nossas vidas, pois a partir do que vemos teremos 
inúmeras interpretações. Olhar nos olhos de 

alguém é como invadir seu íntimo. Durante todo 
o processo, trabalhamos esse eixo de alguma 
forma, porém foi na segunda aula que ele foi o 
nosso foco maior, através de um treinamento, 
no qual tínhamos que ficar por trinta minutos 
olhando nosso parceiro. Eu pude observar o quão 
difícil é se manter focado nos olhos de outra 
pessoa, mas o quão poderoso é o olhar, podemos 
dizer sem palavras, apenas pelo olhar, milhares de 
coisas. Nas apresentações, onde eu ainda estava 
em processo de aprendizagem e colocando os 
eixos em prática, um dos momentos em que o 
eixo “olhos” foi bem marcante para mim foi na 
cena “Poeira das estrelas”, da mulher catatônica, 
pois mantinha os olhos na plateia, e a maioria das 
pessoas fugia ao meu olhar, talvez pela mensagem 
que a cena vinha carregada. Era possível ver nos 
olhos do público que ele fugia da comunicação 
não-verbal, que a mensagem chegava com força, 
e ele não sabiam o que fazer.

Os nossos corações são um dos órgãos mais 
importantes do corpo humano, têm o poder de 
seguir um ritmo e uma batida; através do mesmo 
conseguimos definir o que sentimos, raiva, 
angústia, cansaço, alegria, tristeza... Durante 
o processo e os treinamentos, os quais foram 
intensos e cansativos, pude perceber como minhas 
batidas cardíacas se comportavam, e isso nunca 
foi algo em que parava para observar, como um 
simples movimento pode interferir nas batidas do 
nosso coração. Durante um dos treinamentos, em 
que o foco foi o eixo “coração”, eu pude ver todos 
como Édipo, vi sua força e coragem, claro que as 
batidas cardíacas interferiram nesse pensamento, 
pois me trouxeram uma sensibilidade a qual me 
fez enxergá-lo de outra forma. O coração mostra 
como o ser humano é frágil.

Os nossos pés marcam a nossa trajetória de 
vida, neles estão as marcas de todos os lugares 
por onde andamos. “Ninguém se considera feliz se 
ainda não andou todo o caminho da vida sem ter 
sofrido”. Durante o treinamento com foco no eixo 



“pés”, a maratona foi algo marcante, na verdade 
durante todo o processo de criação, foi algo que 
sempre esteve presente, isso me faz associar à 
vontade que temos de percorrer um caminho para 
sobreviver, lutar, crescer e amadurecer. 

Édipo = pés inchados.

Olhos, coração e pés.
Por Bianca Domingues

Os nossos olhos, como aquela frase clássica 
diz, são as portas para nossa alma, e realmente 
eles são. Nesse processo percebi que os olhos 
trabalham em constante harmonia com os 
nossos sentimentos, as nossas sensações e 
principalmente as nossas interpretações, todos 
eles são reflexos do que eles absorvem. Eles 
nos movem e nos transformam, e isso é muito 
importante, tanto no teatro quanto na vida. 
Perceber, se olhar, se sentir, tudo isso nos levou a 
caminhos lindos esse semestre através de nossos 
pés. 

Os nossos corações trabalham em constante 
harmonia com os olhos, eles nos movem, nos 
fazem querer, buscar, lutar por coisas, é onde 
se encontram as nossas vontades, os nossos 
desejos. É como um guia, que te mostrará qual 
caminho valerá mais a pena de acordo com a sua 
percepção através dos olhos e pelos seus pés que 
o levará por ele.

Os nossos pés trabalham em constante 
harmonia com os olhos e com o coração. Ele é 
o nosso transporte, a nossa base, que nos levará 
a lugares lindos durante a vida, mas também a 
lugares que não gostaremos. Ele guarda em sua 
planta uma história, a nossa história, que cruza 
com outras histórias, mas nunca será igual a 
qualquer outra. Obrigada André, obrigada por nos 
mostrar realmente como fazer teatro, eu acreditei 
muito nesse processo desde o início e sem 
dúvidas foi o processo que mais me moveu, que 
me transformou e que me fez amar mais ainda a 
arte. Aprendi tantas coisas que seria impossível 

descrever todas, mas uma coisa eu tenho certeza 
que aprendi, o nosso teatro é a nossa voz, e todos 
vão ter que nos ouvir! Obrigada mais uma vez!

Olhos, coração e pés.
Por Julia Morita

Os nossos olhos compõem o nosso melhor 
sentido, a visão. Talvez seja também o sentido 
em que mais confiamos. “Só acredito vendo”. 
Os olhos distinguem cores, texturas, tamanhos, 
luminosidades e dimensões. Conectam 
essas informações palpáveis e visíveis com 
os pensamentos e os outros sentidos. Uma 
imagem não passa de uma imagem sem toda a 
informação que ela transmite, que vai além do 
que enxergamos. A visão é tão importante porque 
é o sentido que mais conectamos com os outros 
sentidos. Quando eu fico minutos olhando os 
olhos de uma pessoa, depois de um tempo, seus 
olhos continuam os mesmos, mas com certeza a 
energia que me conecta com essa pessoa não é. 
Isso faz com que os olhos mudem sem mudar.

Nós vemos algo e viajamos no tempo, para 
um lugar distante no passado. Vemos o futuro 
que nos aguarda. Vemos que um cumprimento 
pode ser um ato de guerra. Vemos que um ato de 
violência pode significar paz e justiça. Eu vejo o 
que eu nunca vi.

Os olhos são as portas de entrada para o 
invisível.

Os nossos corações são um mistério. Eu 
não sei por que os sentimentos estão sempre 
relacionados a ele. É um pedaço de carne 
inteligente que pulsa e jorra sangue para todo o 
corpo. Não transforma nada, não desvenda nada. 
Só pulsa.

Eu não sei por que os sentimentos estão 
sempre relacionados a ele, mas estão. Nosso 
coração bate forte quando estamos em perigo 
ou em extrema felicidade. Ele dói, ele se acalma. 
Ele pulsa. E pulsando, ele alimenta o desejo, a 
vontade, o querer e gera impulsos. Eu sinto raiva, 



em processo
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fome, dor, sede e amor. Eu sinto que devo enterrar 
meu irmão.

Os nossos pés caminham e nos levam a lugares. 
Tão automaticamente que nos esquecemos 
que são eles que nos levam. Quando temos 
consciência deles, a caminhada muda. Agora 
eu penso por onde eu passei e planejo para onde 
vou. Quem escolhe meu caminho sou eu. Alguém 
escolheu que eu escolheria meu caminho?

Eu ando, corro e paro. Sinto a terra nos meus 
pés descalços. Ando mais um pouco. Estou 
em um lugar, mas me vejo em outro. Continuo 
andando. Eu fujo do futuro, mas ele está sempre 
na minha frente. Passo a passo, até chegar ao fim.

Olhos, coração e pés.
Por Thainá Muniz

Os nossos olhos...
Nossos olhos foram projetados para não enxergar 

muita coisa. O homem possui um campo de visão 
de quase 180 graus para frente, enquanto outros 
animais têm praticamente 360 graus completos. 
Imagina só quanta coisa passa despercebida por 
esses 180 graus dos quais somos desprovidos? 
Agora entendo por que começamos pelos 
olhos, porque fomos expandindo cada vez mais 
nosso campo de visão até vermos o futuro, 
o passado, o presente, o visível, o invisível, o 
coletivo, a violência – coisa essa tão gigante, 
mas tão difícil de enxergar. Eu vi, nós vimos. 
Nossos olhos foram feitos para ficarem abertos 
para não cegar.

Os nossos corações...
Nossos corações saltaram à boca, literalmente, 

acreditem quando digo, nossos corações saltaram 
à boca. Chegamos a sentir o gosto ferroso do 
sangue. Ficamos com eles bem assim, entalados 
na garganta, nesse momento o corpo já era todo 
pulsar. Nossas mãos suavam, respirar já não 
era fácil, sentíamos nossas pernas incharem, 
sintomas claros de coração grande. O danado se 
dilatou, tomou forma maior para caber e pulsar 

em corpos maiores. Uma hidra possuidora de 
diversos grandes corações.

Os nossos pés...
Não me pergunto qual caminho seguir, se 

prossigo, se devo parar. Essas tarefas todas deixo 
ao encargo dos meus pés. Eles sabem melhor do 
que nós para onde devem nos levar.

Olhos, coração e pés.
Por Cristhian Cavalcanti

Os nossos olhos... podem nos revelar coisas 
magníficas. Passei meia hora olhando diretamente 
para os olhos da Mafê e senti uma complexidade 
enorme naquele humano em minha frente, uma 
profundidade indescritível, um conhecimento 
sensorial parecido com o que sentimos vendo 
alguém em cena, é como se víssemos aquele que 
está no palco do avesso, ou melhor, colocando 
sua carne e sua alma naquilo (ou é o que creio 
que deveria acontecer).

Os nossos corações... são motores que 
geram a matéria que se mostrou mais essencial 
neste processo: a vontade. Ficou mais do que 
claro que a pulsação da nossa criação dependia 
majoritariamente do empenho que depositávamos 
em nosso trabalho, demoramos um pouco para 
entender como fazer a manutenção da energia e 
que se não a fizéssemos, mais nos cansaríamos e 
mais demorada a peça ficaria. Compreendemos, 
então, a importância de dar 100% de si àquilo que 
se está fazendo, e é muito perceptível quando não 
o fazemos.

Os nossos pés... nos suportam por todo nosso 
caminho, carregam o peso de nossas escolhas e 
o registro de nossas histórias. Podemos contar 
essas histórias pelas marcas que ficam em 
nossas solas ou pelas marcas que os nossos pés 
deixam no chão. É tão poético e tão rústico, assim 
como nosso trabalho, tão sujo (suor e argila) 
quanto estético.

Olhos, coração e pés.



Por Bianca Correia Gama
Os nossos olhos são aquilo que nos possibilita, 

de alguma forma, atravessar o outro. Com todo 
o nosso estudo nesse processo e com base nas 
obras que estudamos, sobre os olhos, me vem a 
questão de tudo aquilo que nossos olhos já viram 
e aquilo que nunca vão ver. Eu sempre gostei de 
olhos, mas também sempre achei que isso é uma 
coisa muito “romantizada” por todos, até por mim 
mesma. Eu passei a ver os olhos simplesmente 
como olhos. Nada mais, nada menos. Assim 
como o fato do Édipo ter olhos não garantiu que 
ele realmente enxergasse, o fato de termos olhos, 
não nos garante absolutamente nada se nós não 
olharmos as coisas de outra forma. Se não vemos 
as coisas. Se não formos capazes de enxergar. E 
não apenas olhar. Eu aprendi a enxergar muitas 
coisas nesse processo. Aprendi a usar os meus 
olhos.

O nosso coração, por mais clichê que isso 
pareça, eu acredito que realmente bateu como 
um só coração durante todo o processo e toda a 
peça, e depois parou de bater também como um 
só. Nessa peça inteira nós fomos um só homem. 
Uma só idéia. Sobre o que estudamos em relação 
ao coração durante o processo, o que me ficou foi 
quando nós escutamos o som do nosso coração 
e depois escutamos o coração do outro. Batendo 
junto com o meu. É estranho como nós não 
paramos para escutar o som, as batidas do nosso 
coração e do coração do outro. E quando eu 
parei para fazer isso no exercício, eu não estava 
conseguindo escutar. E quando eu finalmente 
escutei, eu fiquei muito feliz de repente. Era como 
se eu tivesse percebido que tem vida dentro de 
mim. E vida dentro do outro. O processo inteiro, 
no geral, me fez passar a perceber muito mais 
o outro. E passar a me perceber dentro de um 
coletivo de pessoas.

Os nossos pés ficam caminhando, andando, 
correndo incansavelmente, o tempo todo, por 
algum motivo, que nem nós mesmos sabemos 

qual é. Eles procuram um caminho para seguir 
sempre, para chegar ao fim e procurar outro 
caminho, para depois procurar outros. Indo a 
busca de algo, ou fugindo de algo. Quando nós 
fizemos o exercício dos pés, da nossa trajetória, 
e eu observei, toquei os meus pés, vi todas as 
minúsculas linhas que se entrelaçam e se cruzam 
e se completam, eu passei a pensar na minha 
trajetória, no caminho que eu criei e que eu sigo 
até hoje. Em que chão, ou em que águas, em 
que terras meus pés já pisaram. Lembrei-me de 
quando eu corria na rua descalça e voltava para 
casa com os pés, literalmente, pretos. Nessa 
época, tinha alguma coisa, uma marca de onde eu 
havia pisado, uma marca que tinha ficado ali, em 
mim. Que depois saía no banho, mas que até hoje 
ficou. Que marcas do mundo ficaram em mim e 
que marcas meus pés deixaram pelo mundo?
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