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Antunes Filho 
(Homenagem de uma atriz)

POR RAFAELA CASSOL1

José Alves Antunes Filho nasceu no bairro do Bixiga, São Paulo, em 
12 de dezembro de 1929, e faleceu no dia 02 de maio, no hospital Albert 
Einstein, São Paulo, vítima de um câncer muito agressivo no pulmão. 
Nesta data, estava nos deixando um dos maiores diretores de atores e 
encenadores do mundo. 

Tive a oportunidade de estar a seu lado nos últimos nove anos de sua 
vida, aprendendo, criando, rindo e chorando com ele. E agora estou tendo 
a honra de prestar essa homenagem. Fica aqui o meu agradecimento por 
todas as preciosidades que ele deixou, não só para mim, mas para todos 
os atores que tiveram o privilégio de passar um tempo com esse mestre 
inquieto e amante da arte.

Escrever sobre o Antunes Filho não é fácil. É necessário remexer em 
um baú de memórias. É estar disposta a experienciar sensações diversas. 
Contradições.  Sua obra é vasta e sua lembrança mexe profundamente 
comigo.

Antunes Filho sempre foi um amante da arte. Desde adolescente 
frequentava muito o cinema nas salas de São Paulo. Ainda jovem foi 
convidado para ingressar como assistente no Teatro Brasileiro de Comédia 
– TBC –, onde, ele mesmo disse, “queria aprender com os melhores”. E foi 
o que aconteceu. 

Seu trabalho é fortemente ligado à renovação estética, política e 
cênica do teatro brasileiro surgido nos anos 1960 e 1970, sobretudo com 
Macunaíma (1978), montagem que se tornou referência para a geração 
dos anos 1980. Com este espetáculo, Antunes Filho torna-se o primeiro 
diretor a empreender uma obra dramatúrgica e cenicamente autoral.

1. Natural de Três Marias, Rio Grande do Sul, formada em Teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul � 
UFRGS � e professora do Teatro Escola Macunaíma desde 2016. 
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Macunaíma (1978) e as adaptações da 
literatura brasileira

Este espetáculo foi importantíssimo para 
o momento político da época, pois, segundo 
Sebastião Milaré (2010, p. 44) em seu livro 
Hierofania:

[...] rompia com o imobilismo a que o 
teatro brasileiro fora condenado pela 
ditadura militar. Gritava sua liberdade 
expressiva com o mesmo vigor que, logo 
depois, a sociedade civil iria às ruas exigir 
diretas já e mais tarde voltaria às ruas pelo 
impeachment do presidente que elegera.

É interessante apontar que este espetáculo 
nasceu de um curso para jovens atores que 
Antunes conseguiu concretizar na época. Esse 
curso, que mais tarde veio a se chamar Centro 
de Pesquisa Teatral – CPT –, tinha como objetivo 
reunir atores iniciantes e introduzi-los no segredo 
da arte. Esses jovens trabalharam mais de doze 
horas diárias na montagem deste espetáculo. 
Estudaram a obra Macunaíma, improvisaram 
e discutiram cenas que eram analisadas por 
Antunes. Foram estudos exaustivos sobre os 
índios, as lendas e a vasta bibliografia sobre o 
Modernismo e Mário de Andrade. Muitas palestras 
com historiadores e sociólogos, além de aulas de 
Tai Chi Chuan, aulas de expressão vocal, técnica 
corporal e trabalho musical.  Era tanto material 
criativo que o espetáculo estreou com quatro 
horas e meia, sendo sintetizado posteriormente, o 
que possibilitou uma duração de três horas.

Como nos diz Sebastião Milaré (2010, p. 52-53): 

Mário de Andrade foi retomado por um 
artista visceralmente ligado à cultura 
brasileira, pesquisador de formas, como 
o foi e fez o próprio Mário de Andrade. 
Mergulhou, esse artista, no universo da 

cultura popular e expressou seus conteúdos 
míticos numa linguagem absolutamente 
atual, universal e renovadora. Por isso o 
espetáculo triunfou mundo afora. O sonho 
da corrente antropofágica realizava-se 
plenamente: estávamos devolvendo com 
a nossa expressão as formas que nos 
chegavam, depois da sua devoração ritual.

Macunaíma ganhou o mundo. Os atores 
viajaram para os Estados Unidos, Alemanha, 
Espanha, França, Itália, Holanda, Inglaterra, 
Grécia, mais dez outros países, sem contar as 
quase cem cidades do Brasil, totalizando 876 
apresentações. 

O que encantava no espetáculo não era a 
aventura do nosso herói pelo que ela tem 
de pitoresco e sim pela forma como era 
contada, utilizando meios materialmente 
tão escassos que os elementos cênicos 
pareciam se resumir a folhas de jornal e 
longas extensões de tecido branco, que se 
transformavam em florestas, em rios, em 
tanta coisa. Na verdade, transitava pelo 
palco um número imenso de elementos 
cênicos (camas, galhos, escadas, objetos de 
uso doméstico, vestimentas), constituindo 
carga de aproximadamente três mil quilos. E 
em cena, tudo parecia de uma simplicidade 
tão comovente, mas que estava longe de 
ser simples: tratava-se, obviamente, de um 
trabalho de arte (MILARÉ, 2010, p. 44).

Foi durante as viagens com o Macunaíma que 
Antunes conheceu Kazuo Ohno – um dos maiores 
nomes do Butô e que seria inspiração para todo o 
seu trabalho dali para frente.

Antunes Filho, em seus mais de sessenta anos 
de carreira artística, adaptou muitos outros textos 
da literatura brasileira, sendo esse seu foco em 



Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno (1980)
Depois de muito estudo sobre a obra, optou-se 

por realizar um espetáculo composto por várias 
peças do autor. Quatro textos foram selecionados: 
Álbum de Família, Toda Nudez Será Castigada, Os 
Sete Gatinhos e Beijo no Asfalto. 

Foi nesse momento que a pesquisa do trabalho 
do ator num universo mítico se estabeleceu. 
Também foi aí que Antunes entrou em contato 
com os conceitos junguianos que vieram para 
renovar os processos de criação dramática. Como 
conta Milaré (2010, p. 67) em seu livro Hierofania:

 Em Macunaíma, Antunes trabalhou com 
maestria temas inerentes ao inconsciente 
coletivo, não só por correta interpretação 

grande parte da sua carreira – conhecer, estudar, 
explorar a sua própria cultura, a cultura do Brasil. 
As montagens encantavam o mundo inteiro, e 
Antunes pôde levar um pedaço do nosso país, 
da nossa literatura e da nossa arte para muitos 
lugares distantes. Foi o caso de, por exemplo, A 
Hora e a Vez de Augusto Matraga (1986), onde ele 
levou aos palcos o nosso Guimarães Rosa, A Pedra 
do Reino (2006), adaptação da obra de Ariano 
Suassuna e Triste Fim de Policarpo Quaresma 
(2010), do grande autor Lima Barreto.

Logo após o estouro de Macunaíma, e ainda 
durante as viagens do grupo, Antunes e novos 
atores selecionados por ele, começaram a 
investigar Nelson Rodrigues, que deu origem ao 
espetáculo Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno.

Rafaela Cassol e Antunes Filho em seu aniversário de 89 anos.
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da rapsódia andradiana, mas por estar 
na natureza da sua poética a lida com o 
universo mítico. A falta do competente 
suporte teórico era compensada pela 
intuição, entretanto quando encarou a 
natureza arquetípica da obra de Nelson 
Rodrigues a necessidade desse suporte 
teórico surgiu. Não se tratava da festa, 
da carnavalização, mas de substância 
densa e pulsação trágica. Na busca de 
soluções para o impasse, Antunes chegou 
finalmente a dois autores que seriam 
fundamentais não só para a criação do 
espetáculo, mas também para a descoberta 
dos meios criativos: Mircea Eliade e C. G. 
Jung – abrindo caminhos para a encenação 
metafísica. 

Antunes, na mise-en-scène de Nelson 
Rodrigues, o Eterno Retorno, 

[...] mergulhava a plateia numa atmosfera 
onírica, com imagens de extraordinário 
poder, nascidas das relações cênicas. [...] 
Os conceitos junguianos renovaram os 
processos de criação dramática, revelaram 
um universo integral e contínuo, de 
realidades que se interpenetram no tempo 
e no espaço, onde a consciência não é 
parte de um mecanismo contido no próprio 
indivíduo, mas no receptor de emanações 
cósmicas, dos códigos ancestrais (MILARÉ, 
2010, p. 70).

Depois desse estudo profundo do universo 

Rafaela Cassol, Felipe Hofstater, Flavia Strongolli, Ivo Leme e Michelle Boesche em Policarpo Quaresma.
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contra o discurso do poder, cuja preocupação era 
anunciar os salvadores da pátria e da democracia” 
(MILARÉ, 2010, p. 91). Antunes queria, naquele 
momento, substituir o discurso do poder pelo 
discurso amoroso. 

O tempo era de reconciliação por meio 
do amor, para que o país se levantasse 
das ruínas morais a que fora reduzido 
pela ditadura dos militares. O drama de 
Shakespeare vai ao fundo do coração 
humano e levanta a bandeira do amor 
contra preconceitos, autoritarismo e 
repressão (MILARÉ, 2010, p. 92).

Muitos outros clássicos foram estudados por 
Antunes e seu grupo, como Trono de Sangue (1992), 
onde o trabalho da técnica vocal se aprofundou 
ainda mais para que os atores se apropriassem 
das palavras, e também as tragédias gregas, 
destacando Fragmentos Troianos (1999), Medeia 
(2001) e Antigona (2005). 

 Antunes Filho nunca mais parou a sua 
pesquisa vocal. Sempre esteve em busca  da voz 
ideal para a cena, ideal este que mudava a cada 
processo de montagem. O seu método existe e é 
importante dizer que estava sempre em evolução. 
A cada espetáculo, algo novo se descobria para 
se trabalhar. O fonemol – uma língua criada, 
imaginada por cada ator para auxiliar a sua 
expressão – era uma das ferramentas utilizadas na 
sua pesquisa. O fonemol permite que o ator deixe 
de lado o português e trabalhe a técnica da voz 
sem uma preocupação com o sentido da palavra, 
mas sim, com o sentimento e com a ressonância.  
O fonemol era tão potente que acabou indo para 
o palco algumas vezes, como no espetáculo Nova 
Velha História (1991), e, muito recentemente, em 
Blanche (2016).

rodrigueano, Antunes ainda montou e remontou 
várias peças do autor. Ele dizia que se considerava 
um especialista em Nelson Rodrigues. E o público 
pode comprovar isso em suas várias montagens 
do autor ao longo da sua carreira, como, por 
exemplo, Paraíso Zona Norte (1989), Senhora dos 
Afogados (2008), A Falecida Vapt-Vupt (2009).

Romeu e Julieta (1984) e os grandes clássicos
Outro momento que não posso deixar de 

citar é o de sua paixão pelos clássicos. Antunes 
começou a sua busca pela técnica vocal durante 
os processos de Shakespeare. Já em Romeu e 
Julieta, a técnica dos jovens atores chamava a 
atenção da plateia e da crítica. Como escreve 
Sebastião Milaré (2010, p. 92-94):

O elenco era formado majoritariamente 
por adolescentes – mocidade radiante 
que materializava em cena o discurso 
amoroso. [...] O espetáculo era todo 
invenção, destruindo qualquer traço das 
velhas concepções de “como encenar 
Shakespeare”. Em linguagem juvenil, 
sublinhada por músicas dos Beatles, 
com sua energia e natural rebeldia os 
atores narravam a história de amor, 
porém a aparente espontaneidade estava 
solidamente apoiada na rigorosa preparação 
técnica. Podia faltar experiência, tanto 
artística quanto de vida aos atores que se 
encarregaram dos principais papéis, mas 
não faltava técnica nem consciência do 
fazer artístico.

Em uma época onde o discurso de poder se 
alterava sensivelmente no Brasil, Antunes Filho 
achou que era o momento de falar de amor. 
Romeu e Julieta de Shakespeare fala ao ser 
humano de qualquer lugar e de qualquer época. 
“Seria o drama shakespeariano um antídoto 
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Prêt-à-Porter
Em 1998, estreou o espetáculo Prêt-à-Porter 1 , 

que se constituía de três cenas escritas e dirigidas 
pelos próprios atores e que marcou a evolução 
do CPT na pesquisa do ator. Todo o trabalho que 
estava sendo desenvolvido por Antunes Filho 
estava ali, agora exposto, escancarado para o 
público. Foi um jeito que Antunes encontrou de 
abrir o seu trabalho para a plateia.

A partir desse momento, os atores começavam 
a ganhar autonomia e a descobrir a sua 
autoexpressão. O ator criava consciência do seu 
trabalho, a filosofia de individuação proposta 
pelo CPT estava concretizada. A criação dos 
atores partia de improvisos, depois escreviam, 
criavam a sua dramaturgia, escolhiam o que 
queriam, naquele momento, dizer para o mundo. 
Eram eles mesmos que se dirigiam. E tudo de 
uma forma muito simples, sem muitos cenários, 
apenas alguns elementos de cena, e sem uma 
iluminação mais elaborada. As cenas eram em 
duplas. Os atores deveriam criar a gênese de 
suas personagens. Havia um estudo profundo em 
cima disso, eles sabiam todo o passado de quem 
estavam interpretando, todo o histórico de uma 
vida até chegar à cena.

Foi nas cenas de Prêt-à-Porter que o público 
conheceu o que Antunes chamava de “falso 
naturalismo”. Os atores não estavam naturais em 
cena (apesar de parecer), tudo estava arquitetado, 
tudo era construído para soar natural, como 
Antunes gostava de dizer: “Tudo era fingido”, 
isto é o “falso naturalismo”. Quando os atores 
aprendiam a fingir, a liberdade acontecia, a 
liberdade para jogar e iludir. Tudo era desenhado. 
O drama tinha que ser da personagem e não do 
ator sufocado na sua ansiedade. 

A trajetória do Prêt-à-Porter foi muito bonita. 
Foram dez espetáculos no total, o último foi 
em 2011. Todos os atores do grupo também se 
exercitavam com essas cenas que eram criadas 

mensalmente no CPT e apresentadas para 
o Antunes. Os atores estavam em constante 
treinamento e pesquisa.

Minha trajetória com o mestre
Cheguei a São Paulo no ano de 2010. Vim 

para a selva de pedra simplesmente porque era 
uma atriz formada há três anos e queria trabalhar 
na minha profissão. Não tinha nada concreto, 
apenas vim.

No final daquele ano, já frustrada, depois de 
receber muitos nãos, já sem muita esperança de 
que as coisas dariam certo, eis que um amigo me 
fala do teste para o CPTzinho e eu decido fazer.  
Para minha surpresa, Antunes Filho me escolheu 
para ser sua aluna. Foi um momento marcante na 
minha vida – o meu primeiro “sim” profissional 
em São Paulo foi o Antunes Filho que me deu. 

O CPTzinho é a escola do mestre. Muitos atores 
passaram por ali. Antunes adorava trabalhar 
com atores jovens que ele pudesse realmente 
ensinar e lapidar, que estivessem abertos para o 
novo. Dava oportunidades para que bons jovens 
atores surgissem. São quatro meses de aulas 
de expressão corporal, voz, retórica, história, 
dramaturgia, cenas de prêt–à-porter, muitos filmes 
para assistir e muitos livros para ler. 

O CPT surgiu de uma necessidade do SESC 
Consolação de pôr em prática seu projeto de ser 
um espaço para discussões teatrais, um “centro 
formador de recursos humanos, irradiador e 
produtor de atividades culturais que tenham o 
teatro como conteúdo e forma de expressão” 
(MILARÉ, 2010, p.81). Todo o projeto vinha ao 
encontro do que era desenvolvido no Theatro 
São Pedro pelo Grupo de Teatro Macunaíma. 
Nesse momento se instituiu o CPT na unidade 
Consolação, centro que existe até hoje. Novos 
atores, que não estavam em processos de ensaio 
com o Antunes Filho, poderiam ter um espaço para 
estudar, onde tudo o que era pesquisado com o 



Grupo de Teatro Macunaíma também chegava até 
esses atores que, num futuro próximo, poderiam 
também atuar com o grupo, se assim Antunes 
desejasse.

Hoje, chamamos de CPT o grupo que estava 
ensaiando com Antunes o novo espetáculo e 
de CPTzinho os alunos que estavam estudando 
com Antunes e com os professores do Centro de 
Pesquisa.

Digo que é impossível não sair transformado 
de um curso como o CPTzinho. Ele é rigoroso, 
mágico, transformador e proporciona um olhar 
diferenciado para o fazer teatral. Tudo circula em 
torno da pesquisa e técnicas e de meios expressivos 
para o ator. Cada turma do CPTzinho aprende o 
que o grupo do CPT, liderado por Antunes, está 

estudando e pesquisando naquele momento. E 
para entender o método, é necessário que primeiro 
o ator se transforme. Então, o CPTzinho propõe, 
antes de tudo, uma transformação humana, para 
depois isso ser transformado em cena e em arte. 

No curso, toda semana duplas novas se 
formavam para improvisar, escrever e criar 
uma cena de prêt-à-porter que era assistida e 
avaliada pelos professores e, muitas vezes, pelo 
próprio Antunes. Foi criando essas cenas que eu 
entendi o “falso naturalismo” – onde a realidade é 
integralmente desenhada pelo ator.

Nos meus anos de CPTzinho, entre 2010 e 
2011, Antunes estava em cartaz com o espetáculo 
Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma adaptação 
da obra de Lima Barreto. Espetáculo que levou 

Rafaela Cassol e Nara Mendes em Marguerite, Mon Amour.
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muito da cultura brasileira para fora do país.
No início de 2011, alguns atores precisaram ser 

substituídos e o próprio Antunes chamou alguns 
alunos da minha turma do curso para fazerem 
o teste para algumas personagens da peça. No 
mesmo dia eu fiz o teste e recebi a notícia que 
tinha sido aprovada. Nunca vou esquecer a frase 
que o Rodrigo Audi, um dos professores do 
CPTzinho na época, usou para comunicar minha 
aprovação: “O Antunes mandou dizer que quem 
tem mais cara de louca e que vai fazer parte da 
peça é a Rafaela.” Isso soou engraçado para mim, 
mas nunca fiquei tão grata por ter essa “cara de 
louca”. No mesmo momento recebi a notícia de 
que a peça viajaria no próximo mês para Buenos 
Aires, depois faria uma temporada em Portugal e 

na sequência uma temporada no Rio de Janeiro. 
Eu, que nunca tinha viajado para fora do Brasil, 
fiquei em êxtase, tremendo de felicidade. Nesse 
momento, eu soube que minha vida em São Paulo 
estava só começando.

Viajei, fui feliz e aproveitei cada momento 
desse trabalho. Na volta, Antunes me chamou 
para participar do processo de montagem da sua 
nova peça Nossa Cidade.  Finalmente eu poderia 
experimentar como é passar por um processo 
com ele. As pessoas falavam tanto que ele era 
terrível, que ele humilhava, gritava, desconstruía o 
ego, e eu achava que estava preparada para isso, 
me sentia capaz, me sentia forte e era o que eu 
mais queria naquele momento – sentir na pele o 
que é trabalhar com o mestre. 

Rafaela Cassol e Daniela Fernandes em Eu Estava em Minha Casa e Esperava Que a Chuva Chegasse.

C
A

IO
 O

VI
ED

O



Física Quântica, pelo Tao. Minha espiritualidade 
começou a se desenvolver. Comecei a entrar em 
contato com as minhas sombras, com as minhas 
angústias, os meus medos e traumas. Comecei a 
me entender melhor. Minha vida pessoal entrou 
em colapso. Muitos acontecimentos marcantes. 
Vivi um momento pessoal muito profundo e difícil. 
Estava amadurecendo.

Foi nesse momento de caos que recebi um 
telefonema do CPT. Emerson Danesi, o braço 
direito do Antunes, me chamou para conversar. 
Ele estava começando o processo do que veio 
a ser o espetáculo Marguerite, Mon Amour – 
Recital. Duras. Ele queria que eu estivesse na 
montagem, Antunes também queria. Foi o 
momento de transformar minhas sombras em 
arte, a oportunidade de olhar para as minhas 
feridas e dizer: “Quanta beleza!” Marguerite Duras 
fez isso com a sua obra. Eu, Rafaela, aprendi com 
Marguerite e com Emersona fazer isso também. 

Marguerite, Mon Amour – Recital. Duras (2016)
Uma das experiências mais profundas que 

tive na minha vida na arte. Foi um processo 
longo, intenso e que transformou a minha vida e 
meu pensamento sobre o teatro e o ser humano. 
Foram três anos de puro estudo, aprendizado 
e amor. Assim como eu mergulhei na obra de 
Duras, também mergulhei nas minhas sombras 
e comecei a realmente compreender, através do 
Emerson Danesi, tudo o que o próprio Antunes 
tentou me explicar. Emerson, com sua delicadeza, 
sua voz mansa e seus quase vinte anos de vida 
diária com o mestre, sabia como ensinar, sabia 
como partilhar todo esse seu conhecimento da 
técnica do Antunes. 

Marguerite Duras é lembrada por seus 
filmes herméticos e intraduzíveis, por sua obra 
controversa, sua voz rouca e grave e sua forte 
personalidade. Sua obra denuncia a submissão 
da mulher, mas, sobretudo, o mais profundo de 

E como foi minha experiência? Foi terrível. 
Eu percebi que não estava preparada como 
imaginava. Eu percebi que tinha muito para 
aprender. Eu tinha dificuldades em compreender 
o que o Antunes falava. Eu ainda precisava ler 
muito. Eu ainda precisava assistir a muitos filmes. 
Eu percebi que o abismo que existia entre mim 
e ele era imenso. Eu estava muito atrás. Eu me 
senti burra. Senti que era uma atriz superficial. 
Não conseguia acompanhar o seu pensamento. 
Para mim, falar sobre Física Quântica, por 
exemplo, era como falar grego. Entendi que eu 
não era uma artista. Entrei em conflitos comigo 
mesma. E, me sentindo fraca, me coloquei em um 
lugar de desafiar e odiar o Antunes. Odiava essas 
exigências de leitura, odiava essas exigências de 
ter que falar quando ele mandava, odiava as rodas 
de discussões, odiava falar sobre metafísica, 
sofria muito cada vez que ele decidia mudar um 
ator do elenco. Sofria muito. Aquilo não era para 
mim. Tinha imensas dificuldades em entender 
o seu trabalho de voz, isso fazia com que ele 
pedisse para eu ficar depois do ensaio para me 
treinar. Tive aulas de voz só com ele. O mestre 
estava, realmente, querendo me ajudar. Mas eu 
não conseguia melhorar, acho que eu não queria 
melhorar, sentia que não era o meu momento.
Antunes, percebendo isso, me dispensou. Disse 
que eu poderia ficar livre para fazer outras coisas. 
E sou muito grata a isto também!

Foi assim que pude conhecer outras pessoas 
em São Paulo. Foi aí que pude fazer outras peças, 
conhecer outros diretores, fazer cinema. As coisas 
não foram fáceis, mas foi um momento de explorar 
a cidade. E também foi um momento de ler, ler 
muito, devorar a lista de livros sugeridos pelo CPT. 
De alguma forma, eu estive conectada com o 
Antunes, minha ânsia por aprender, por entender 
o que ele falava só crescia, mesmo estando longe. 
Comprei e devorei todos os livros do Dostoiévski. 
Comecei a me interessar profundamente por 
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sua alma, seu vazio, seus mais íntimos desejos. 
Sua visão da condição humana é extremamente 
desiludida. Ela alcança uma escrita com lacunas, 
buracos, hesitante, sugestiva. Seus temas 
prediletos são a loucura, o amor, a morte e a 
solidão.

Com um processo parecido com o prêt-à-
porter, com muito estudo da obra e de outros 
autores como suporte teórico, fomos nós, atores 
e diretor que criamos a estrutura dramatúrgica 
do espetáculo. Foram selecionados trechos de 
alguns livros de Marguerite, algumas personagens 
fortes da sua obra, e a dramaturgia foi construída 
com muito trabalho e esforço. Assim como nos 
processos de Antunes, rodas de conversas e 
discussões aconteciam diariamente, foram lidas 
e relidas muitas teses falando sobre Marguerite, 
muitos documentários foram assistidos, filmes, 
textos da própria Marguerite que não existem em 
português foram traduzidos por nós e até francês 
eu estudei na época para estar mais próxima dela. 
Estávamos profundamente mergulhados na sua 
obra.

Antunes Filho, de tempos em tempos, assistia 
à peça. Ele precisava aprovar o que estávamos 
fazendo. O elenco foi substituído algumas vezes 
a pedido dele. Foi em 2014 que o elenco final 
chegou: Nara Mendes (a menina), Jui Huang (o 
amante), Thais Velasquez (a mãe), Kaio Pezzutti 
(o vice-cônsul), Fabio Martinelli (o instrumentista), 
Evando Netto (o indiano) e eu (Anne-Marie 
Stretter).

Selecionamos os livros Uma Barragem Contra 
o Pacífico, O Vicê-Cônsul, O Amante Chinês, O 
Amante, India Song, Escrever e alguns trechos de 
outros que também nos tocavam para fazer parte 
do espetáculo. A peça falava da vida de Marguerite 
(sua obra era muito autobiográfica) e aos poucos 
ia se mesclando com personagens que não 
existiram na sua vida. Vida e arte se mesclando. 
O que é real? O que é literatura? O que é ficção? 

Com muito silêncio e músicas, as palavras, as 
lacunas e os buracos de sua obra apareciam no 
espetáculo.  

Assim escreveu Maurício Ayer (2017), um 
estudioso de Marguerite Duras, em seu blog 
Molhando a Palavra sobre a peça: 

[...] o espetáculo é como um pequeno 
universo que se desdobra a partir de um 
ponto, talvez a única coisa permanente em 
uma obra em que tudo é transitório: o lugar 
onde a dor e o amor formam uma só palavra, 
em torno do qual gravita uma fantasmagoria 
viva – como a dança de fragmentos 
melódicos em música de câmara. Motivos 
e personagens se encontram como 
ressonâncias que uns e outros provocam 
entre si. São ecos, invenção de um passado 
remoto ou próximo, a formar aquilo que 
Duras descreveu em India Song como uma 
“melopeia feita de cacos de memória, e 
no decurso da qual, às vezes, uma frase 
emergirá, intacta, do esquecimento”. O 
delicado emaranhado desse espetáculo, 
sem dúvida, só pode ter sido o tecido de 
um longo e amoroso convívio do diretor e 
do elenco com Marguerite Duras e suas 
criações. A vida escreve o tempo todo. A 
bem dizer, para Duras, não faz mesmo 
qualquer sentido essa separação entre 
viver e escrever. Não porque se escreve a 
partir da vida, mas porque a própria vida 
decorre do escrever: não é sobreviver, mas 
presença intensa, testemunho singular do 
que é singular, dor compartilhada como 
amor, o avesso do banal. Por tudo isso, sinto 
que Marguerite Duras é uma presença 
nesse Recital e continua a escrever através 
dele.



Eu Estava em Minha Casa e Esperava Que a 
Chuva Chegasse (2018)

Para este espetáculo, fui convidada por 
Antunes que me chamou, em uma tarde qualquer, 
para conversar. Perguntou se eu tinha interesse 
e tempo para estar com ele nos ensaios. Sem 
pensar muito, eu disse que sim. Foram dezesseis 
meses de ensaios diários. Todos os dias, exceto 
domingos, das 12 às 17 horas estive com Antunes, 
na sua busca incessante pelo corpo dialético, na 
sua pesquisa de toda uma vida sobre a voz do ator. 
Foram muitas rodas de conversa sobre os seres 
humanos, sobre a vida e obra de Jean-Luc Lagarce 
(autor da peça), sobre a infinitude do ser, sobre a 
dramaturgia contemporânea e muito mais. Tudo 
era assunto. E dessa vez eu estava à vontade, eu 

estava compreendendo, eu estava, finalmente, 
de corpo, mente e alma presentes. Estiveram 
comigo as atrizes Daniela Fernandes, Fernanda 
Gonçalves, Susan Damasceno e Viviane Monteiro, 
além da assistente de direção Luana Frez, o nosso 
sonoplasta Alexandre Ferreira e tantas outras 
queridas atrizes que também passaram pelo 
processo.

Eu Estava em Minha Casa... é texto apenas. 
Lagarce não nos dá nenhuma pista, como marcas 
ou rubricas que nos direcionem. As falas dessas 
cinco mulheres não delimitam espaço, nem 
tempo. Apenas sabemos que estão em uma casa, 
que há um bosque nas proximidades e que estão 
à espera do caçula. Mas só sabemos disto porque 
as personagens falam. Tudo que nos é revelado 

Elenco e equipe com Antunes Filho no dia da estreia de Eu Estava em Minha Casa e Esperava Que a Chuva Chegasse.
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está na fala, apenas. O autor também não indica 
cenário, não descreve as persongens. Tudo o 
que temos é a imaginação dessas mulheres que 
recriam a “volta” do caçula.

Lagarce trabalha com o caráter incerto dos 
fatos, a história é embaralhada e múltiplos pontos 
de vista de um acontecimento são colocados 
no texto. As palavras de Lagarce são hesitantes 
e a repetição é contínua. Os diálogos não são 
tradicionais. Cada personagem nos oferece 
monólogos. Em algumas falas, cortes bruscos 
rompem a sequência discursiva. A escrita de 
Lagarce é lírica e poética. A busca de Antunes foi 
a palavra lagarceana, o como esse texto deveria 
ser dito.

Kil Abreu, no site Teatrojornal, escreveu: 

O rigoroso trabalho do diretor com a sua 
turma de atrizes valoriza antes de tudo a 
palavra e seus modos de expressão, fugindo 
ao naturalismo estrito. É uma beleza ouvir 
esse texto, feito por jovens atrizes, de uma 
maneira rigorosamente estudada sem que 
a anima se perca. É uma difícil tarefa, fazer 
daquelas falas algo material e mobilizador. 
[...] A qualidade técnica na emissão das 
falas, junto às intensificações e a procura 
de sentidos possíveis para cada passagem, 
é uma artesania cumprida belamente.

Antunes entendeu que a escrita lagarceana é 
detetivesca. Os leitores e o público deveriam atuar 
como detetives ao ler o texto e, consequentemente, 
ao assistir ao espetáculo. Portanto, na encenação, 
algumas marcações e desenhos de cena deveriam 
ser “finalizados” pelo olhar do espectador. Cada 
pessoa faria a sua dramaturgia. A plateia deveria 
sair do seu lugar confortável de contemplação e 
participar ativamente da criação dessa obra. O 
espetáculo, assim como o texto, soava inacabado, 
porém, Antunes instigava e provocava o espectador 
para que ele não fosse mais indiferente ao que 

estava sendo apresentado. 
Em sua resenha sobre a peça, Phabulo Mendes 

(2018) escreveu: 

[...] em um texto dramatúrgico como o 
de Lagarce, as palavras pairam como se 
estivessem em estado de dicionário. É 
precisamente essa posição que as tornam 
protagonistas. Esse protagonizar desafia, 
por sua vez, aqueles que delas se aproximam. 
Assim, o ator deve ter “fôlego” dobrado, 
física e psicologicamente, para encará-las. 
É esse desafio que vemos, a um só golpe, 
nessa montagem. O que Antunes fez foi 
[...] penetrar no reino das palavras de Jean-
Luc Lagarce. Diante dele, teve paciência 
de ler, reler, trocar, alterar, substituir, 
juntar, experimentar. Silenciosamente, o 
diretor percebeu as mais variadas voltas 
e rodopios que as palavras podiam dar, 
procurando ludibriar ou confundir quem 
estivesse diante delas. Dessa maneira, 
soube pacientemente fazer com que cada 
uma das atrizes traduzisse as nuances e 
o sabor de cada frase e palavra ditas. As 
palavras que conduzem esse espetáculo 
labiríntico guardam, graças ao modo 
como foram projetadas por cada uma das 
cinco atrizes, aliadas ao domínio corporal, 
estrategicamente conduzido pelo diretor, 
seu encanto e seu poder de construção 
de realidade. No caso de Lagarce, das 
muitas facetas da realidade que, ora sutis, 
ora abruptas, essas mulheres souberam 
manejar. O que para muitos, acostumados 
aos gritos e às falas apressadas e truncadas 
que povoam os palcos, nos dias de hoje, 
pode soar como certa rigidez, não passa do 
cuidado extremado de Antunes Filho com a 
palavra, material essencial não apenas do 
teatro, mas principalmente do ser humano. 
São elas que descortinam um mundo 



complexo, por isso convém pronunciá-las 
de forma precisa, despertando em quem as 
ouve os mais distintos sentimentos.

Eu, felizmente, tive a honra de fazer parte dessa 
pesquisa e ser, finalmente, dirigida pelo grande 
mestre Antunes Filho. 

O processo de pesquisa do espetáculo
Como falado anteriormente, cada espetáculo 

do Antunes Filho apresenta necessidades 
conceituais e expressivas e isso faz com que a 
pesquisa mude, seja impulsionada de outra forma 
para responder a essas necessidades. 

Na época dos nossos ensaios, a atriz 
Fernanda Gonçalves (atriz da peça e professora 
do CPTzinho), estava escrevendo o método a 
pedido do Antunes. Treinávamos, ensaiávamos, 
e a Fernanda escrevia. É com as palavras dela, 
junto com a minha experiência, que deixo aqui 
registrado um pouco do que aprendemos com o 
mestre, verdadeiras preciosidades da pesquisa do 
ator.

Antunes falava muito sobre a RESPIRAÇÃO. 
Fazíamos muitos exercícios para trabalhá-la. Ele 
repetia muitas vezes que a respiração é a base 
de tudo. Tudo acontece a partir do AR. Nosso 
corpo capta esse ar (respira) e o transforma 
em movimento e em sentimento. É ele que 
movimenta os músculos e traz o prazer para 
o nosso organismo. Ele dizia que O ATOR É A 
RESPIRAÇÃO. Respiração é vida. E se há vida, 
há movimento. Por isso, o ator nunca deve ficar 
estático, congelar. Tudo o que é estático está fora 
da vida, pois ela é um constante fluxo: “Nunca 
é, sempre está” (frase que estava escrita em um 
quadro negro no CPT). E se está fora da vida não 
é teatro.

          Sobre o corpo, ele dizia: “Eu não ando, eu 
sou andado.” Deveríamos estar sempre ouvindo 
o nosso instinto mais básico, que ele chamava 
de “macaca”. A “macaca” procura ficar sempre 

confortável, “no gostoso”, buscando o prazer de 
se mexer e respirar. Quando movemos o corpo ao, 
por exemplo, nos espreguiçarmos ou trocarmos o 
peso de uma perna para a outra conforme nossas 
necessidades físicas, é a nossa “macaca” interna 
se manifestando.

O corpo caminha por meio da respiração 
e da relação estabelecida entre a gravidade 
e o ar que entra e sai de dentro dele. O próprio 
organismo faz a respiração; não se trata de algo 
racional. Para ativar a “macaca”, liberar o corpo 
de tensões, desintoxicar o organismo e ainda 
disponibilizar e sensibilizar os músculos, é feita a 
caminhada no desequilíbrio. Era esse exercício de 
desequilíbrio que passávamos horas praticando. 
Elebusca asoltura do corpo sem perder o eixo. É 
um exercício que ajuda a aguçar a sensibilidade, 
destravar os músculos e a desenvolver repertório 
gestual. Trabalha não só o físico, mas também 
o mental e o espiritual. É o andar por meio da 
respiração, da ação da gravidade e da inércia.

Ao praticarmoso desequilibrio, íamos nos 
libertando das amarras, das tensões e dos vícios 
culturais e do cotidiano. O corpo endurecido e 
tensionado trava os movimentos e também a 
criatividade e a sensibilidade, prejudicando a 
expressão do ator. Ombros duros, por exemplo, 
interferem na respiração e causam ansiedade que, 
por sua vez, é a responsável pelo enrijecimento de 
outros músculos. A ansiedade também faz o ator 
ficar no estereótipo, impedindo a humanização do 
sentimento.

Então foram muitos dias de trabalho 
relacionando corpo, respiração e gravidade. 
Treinando a relação entre equilíbrio e desequilíbrio, 
sem comando racional, deixando-se levar pelas 
necessidades e pelo peso do próprio corpo. Com o 
tempo praticando o desequilíbrio, os movimentos 
iam ficando cada vez menores, mais sutis, até 
chegarem à interiorização, quase imperceptíveis 
para quem os via de fora. Aos poucos, a caminhada 
ia se tornando um andar aparentemente “comum”. 
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No entanto, a liberdade dos músculos e o fluxo da 
respiração continuavam presentes e o humano 
aparecia.

O desequilíbro era praticado simultaneamente 
ao trabalho que fazíamos com a voz. Corpo e voz 
estão relacionados. Ambos acontecem a partir do 
ar, que é a base da vida e do ator. O mesmo ar que 
movimenta o corpo é o ar que cria sons, aciona 
vozes. Por isso, para trabalhar a técnica vocal é 
imprescindível que o corpo esteja no desequilíbrio 
e, para permanecer assim, é necessário que 
a respiração funcione corretamente. A tensão 
indevida dos músculos prejudica a respiração 
e tira o ator do desequilíbrio e da ressonância, 
colocando-o na projeção e causando ansiedade.

Para exercitarmos a voz, Antunes pedia, em 
primeiro lugar, para que ficássemos com o rosto 
limpo (morto). Os músculos da face deveriam 
permanecer relaxados e, assim como acontece 
com o corpo, deveríamos trabalhar com o mínimo 
de esforço, deixando o subcutâneo sensível. 
Antunes dizia que o humano está no morto. Quanto 
mais morto, mais sentimento, maleabilidade e 
expressividade. Além de se manter no morto, 
deveríamos fingir as expressões para não ir para a 
projeção. O ator que vai para a projeção, segundo 
ele, vira vítima de si mesmo. 

Os exercícios de voz eram praticados muitas 
vezes com ele presente, ouvindo, corrigindo e 
ensinando, individualmente, as atrizes do elenco. 
Não raro, cada atriz deveria “criar a catedral”, como 
ele gostava de dizer. Um momento extremamente 
sensível e poético onde, com a própria voz e 
apenas com ela, devíamos conduzir Antunes a 
visualizar essa catedral. Era muito difícil, mas 
quando se atingia o estado de sensibilidade que 
ele queria, então tínhamos certeza que o ator é 
um ser infinito e que nosso corpo nos conduz 
para lugares que jamais imaginávamos chegar. 

Aprendi com ele a função das vogais e das 
consoantes. É a vogal que contém o ar, e é o ar que 
carrega o sentimento. É a vogal que traz a melodia 
da fala. A plateia sabe o que o ator está sentindo 

através da vogal. Já a consoante é comandada 
pela língua, não tem ar, é estática. É ela que dá o 
ritmo da fala, mas depende da vogal para existir. 
É interessante trabalhar com a imagem de que a 
vogal é o papel de uma máquina de escrever, e, 
a consoante, por sua vez, as teclas que digitam 
letras nele. Enquanto a vogal corre num fluxo, as 
consoantes furam, sem deixar cessar esse fluxo.

“O lábio não fala, quem fala é a língua”, esta 
frase era repetida milhões de vezes durante 
nossos ensaios. É ela, a língua, que trabalha 
em conjunto com o diafragma. Se não mexer a 
língua, o ator sufoca. Todos os músculos do corpo 
auxiliam o movimento da língua na sua regência. 
O movimento do corpo destrava a língua.

E finalmente, a ideia do 1 e 2 – “Eu sou ele”. 
Primeiro devemos entender que existe uma 
bifurcação: somos 1 e 2, ao mesmo tempo:

1- Eu
2- Ele (o outro; meu “eu representante”; 

teatral; personagem; símile)

Por ser teatro, fazemos questão de representar 
e não de ser. Sou sempre eu (1) me representando 
noutro (2). O meu eu representante (2) fica na 
frente. O eu (1) fica atrás como o manipulador 
de uma marionete, brincando. Sem esforço, mas 
com fé, acreditando, entrando numa alienação 
positiva que te fará voltar enriquecido. O ator deve 
praticar um ato de transferência do 1 para o 2. 
Colocar-se inteiro. No entanto, os dois coexistem. 

O 1 é suicida, pois se retira para dar lugar ao 
2. O 1 se esforça para estar numa outra vida (que 
é o 2), transcender. É o 1 que dá os recursos. Ele 
empresta a técnica, o preparo e a imaginação para 
o 2 e se afasta. Continua existindo, mas deixa o 2 
agir. Podemos dizer que o 1 é o nosso eu racional, 
intelectualizado.O 2 é quase um narrador, pois há 
um afastamento.

Antunes não queria que usássemos a nossa 
própria emoção como matéria-prima. Dizia que a 
emoção deveria ser construída, como na pintura 



ou como uma partitura musical. Em muitos 
momentos do nosso processo de construção 
do espetáculo, era como se o Antunes fosse um 
maestro de orquestra. Ele ouvia a peça como 
uma sinfonia, regia como se rege uma música 
clássica. Dava-nos o tom da cena e deveríamos 
seguir nele até que seu ouvido sinalizasse para 
mudar. Portanto, não era o instinto e a emoção 
do ator que tinham espaço e sim a técnica, 
que já deveríamos ter adquirido para conseguir 
entender a sua regência e mudar o tom da cena 
sempre que nos fosse proposto. Só depois que a 
música estivesse pronta – e isso era praticamente 
impossível, visto que a cada dia tentávamos uma 
música diferente – poderíamos nos apropriar 
das cenas e “encontrar a liberdade na prisão”. 
E como era gratificante quando essa liberdade 
era sentida. Sou muito grata pelas poucas vezes 
que consegui realmente sentir e vivenciar isso! É 
um paradoxo – encontrar a liberdade na prisão. 
Porém, só essa pode ser a verdadeira liberdade. 

 Precisei acessar e trabalhar a minha 
espiritualidade para entender o Antunes. Precisei 
acessar e aceitar as minhas sombras para 
entender o Antunes. Precisei mergulhar em 
lugares profundos do meu EU, precisei identificar 
meu EGO, aceitá-lo, escutá-lo, anulá-lo. Precisei 
entender minhas questões pessoais, meus 
bloqueios, meus medos, meus traumas, mesmo 
isso não interessando a ele. Precisei adentrar 
em lugares obscuros para colocar luz. Precisei 
me refazer enquanto ser humano para entender 
Antunes. E isso tudo faz parte do meu processo 
de vida, da busca pela infinitude do meu ser. 
Infinitude do meu ser humano. Infinitude do meu 
ser ator. Infinitude do meu ser artista. O que sou 
hoje devo a ele. Esse processo não está completo, 
óbvio. Continuarei nessa busca infinita. 

Conhecemos diversas histórias de atores que 
ele dispensou de peças ou atores que pediram 
para sair do CPT. Dei-me conta que nunca pedi 
para sair e nunca fui mandada embora. A sensação 
que tenho é a de que continuarei conectada com 

o Antunes por muito tempo ainda. Ele está em 
mim. É isso que fica! Minhas experiências estão 
em mim. Os seus ensinamentos estão em mim 
e já tenho passado adiante para os meus alunos. 
A Rafaela professora tem muito do Antunes 
Filho. Com ele aprendi a disciplina, a seriedade 
do trabalho, a poesia do ser ator, a importância 
das palavras, o sagrado do corpo, a coerência 
da profissão, o amor pelo ator, o olhar crítico, a 
verticalização do tempo, a beleza dos corpos, a 
técnica, a infinitude da vida, a infinitude do ser 
humano, a magia que é viver no palco. Se eu 
puder levar um pouco de tudo isso para o meu dia 
a dia, serei um ser humano melhor, sempre. Se eu 
puder levar um pouco disso tudo para a sala de 
aula, serei uma professora melhor, sempre. 

“O SER HUMANO ESTÁ COM SAUDADES DO 
SER HUMANO”, dizia o mestre. 

Hoje eu digo: “O TEATRO ESTÁ COM 
SAUDADES DE VOCÊ, ANTUNES.”
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