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Este é um ano muito especial para o Teatro Escola Macunaíma, que completa seus 45 
anos de existência. E, como não poderia deixar de ser, o Caderno de Registro Macu também 

toma parte nesta celebração. A seção Memorial, que abre este número de nossa publicação, pretende recuperar 
a história da escola por meio da memória dos professores que por ela passaram. Para tanto, Carminda Mendes 
André, professora doutora aposentada do Instituto de Artes da UNESP e referência nos estudos sobre arte-
educação, e Ceres Vittori Silva, professora doutora da UEL no Departamento de Música e Teatro e especialista 
em dramaturgia e expressão corporal, prestam suas homenagens e resgatam este momento de suas carreiras, 
entre as décadas de 1980 e 1990.

A seção Gêneros e Formas Teatrais, também inaugural, traz uma fala da artista que revolucionou o modo de 
se entender o Teatro de Formas Animadas no Brasil, Ana Maria Amaral, que participou do Café Teatral realizado 
em 31 de agosto de 2018, juntamente com alguns outros integrantes do grupo O CASULO – BonecObjeto. 
Nesta mesma seção, Felisberto Sabino da Costa, orientando de Ana Maria Amaral e sucessor de sua mestra 
na disciplina de Teatro de Animação da ECA-USP, contribui com um artigo que trata da articulação entre teatro 
e música ao analisar Vozes em Estado de Sítio, do grupo Ausgang Teatro, a partir do jongo, uma manifestação 
cultural de origem africana.

Entrevista Com Nair D’Agostini – Ser Pedagoga em Diálogo Com a Tradição Russa registra a trajetória 
de formação e partilha de conhecimentos de uma das mais importantes estudiosas das teorias e práticas 
stanislavskianas, atriz, diretora e professora de teatro, pós-graduada pelo Instituto Estatal de Teatro Música e 
Cinema de Leningrado (LGTMIK) e autora de Stanislávski e o Método de Análise Ativa: A Criação do Diretor e do Ator 
(Perspectiva / CLAPS, 2018). Esta valiosa entrevista, que enfoca o trabalho de Nair D’Agostini em sua relação 
com os princípios da escola russa de teatro, foi realizada pelo mestre e professor do Teatro Escola Macunaíma 
Paco Abreu para sua pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação da ECA-USP. 

Já na seção O Aluno na Profissão, Aline Filócomo, que estudou no Macu, é responsável pela organização 
de um material texto-visual que conta a história dos dez anos da Cia. Hiato, grupo teatral que ajudou a fundar 
e que conta com a presença de outra ex-aluna da escola, Maria Amélia Farah. E, nesta mesma seção, Janaina 
Leite, atriz formada pelo Macunaíma e integrante do Grupo XIX de Teatro, apresenta sua pesquisa artística sobre 
o ator-performer e os depoimentos biográficos, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 
da ECA-USP. 

Em Pesquisas do Macu, o professor André Haidamus fala da participação do Teatro Escola Macunaíma no 
Seminário Stanislávski - Ano II, realizado no Teatro Poeira, Rio de Janeiro, entre os dias 02 e 03 de outubro de 
2018. Esse registro contempla também uma síntese da apresentação da professora Simone Shuba, doutoranda 
da FFLCH-USP que representou a escola no Seminário Stanislávski, discutindo o tema: “O Trabalho do Ator 
Sobre os Sentidos: A Memória, os Afetos e a Imaginação”. 

Na seção Minha Vida na Arte, o Caderno de Registro Macu presta sua homenagem a Antunes Filho, um dos 
mais significativos diretores teatrais brasileiros, falecido em 02 de maio deste ano. Rafaela Cassol, professora 
do Macunaíma que trabalhou como atriz nos últimos espetáculos por ele dirigidos, revive este seu percurso 
profissional e destaca, neste belo e sensível relato, algumas das preciosidades artístico-pedagógicas de Antunes 
Filho. 

E, para finalizar, resgatamos a seção Cenas do Macu, a qual compôs os primeiros números desta publicação, 
para reproduzir parte da extensa e preciosa iconografia enviada a nós pela professora doutora Carminda Mendes 
André, registrando suas experiências como aluna e professora do Macunaíma. Esta iniciativa tem por objetivo, 
assim como os artigos que abrem esta edição, recuperar a história da escola por meio da memória dos que 
contribuíram para a comemoração, hoje, desses 45 anos! 

Boa leitura a todos!
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