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MESA RELATO DE EXPERIÊNCIA “Quais 
São os Questionamentos Para se Descobrir o Sis-
tema Stanislávski?”

PALESTRANTES: Alexandra Tavares e Cami-
la Andrade

MEDIADOR: Felipe de Menezes 
Realizada em 1º de fevereiro de 2019, na Unida-

de Barra Funda do Teatro Escola Macunaíma. 

FELIPE DE MENEZES – Bem, vamos lá en-
tão! Primeiramente boa tarde a todos! É com 
muita felicidade que a gente continua esta nossa 
imersão de aprendizado. Dessa vez, a gente vai 
fazer um relato de experiência. A ideia é que as 
professoras convidadas, Alexandra Tavares, para 
quem não conhece, e Camila Andrade vão falar 
um pouco sobre processo de pesquisa com seus 
alunos. Esta mesa tem como tema: “Quais São 
os Questionamentos Para se Descobrir o Sistema 
Stanislávski?”A ideai é que elas respondam a esta 
pergunta pensando que a nossa arte não é uma 
ciência exata, que não tem verdade absolutas. Es-
pero que vocês façam bom proveito! É com vocês 
meninas.

CAMILA ANDRADE1 – Boa tarde! Vamos co-
meçar! Primeiro, eu quero agradecer a presença 
de vocês, agradecer à coordenação da escola, a 
sua equipe, o espaço concedido para podermos 
continuar pesquisando junto com os alunos; 
agradecer aos meus colegas que estão organi-

1. Atriz, performer, diretora, iluminadora e professora do Teatro Escola Ma-
cunaíma. Fundadora de dois coletivos de teatro de São Paulo, o Coletivo 
Quizumba e o Coletivo Joanas Incendeiam, que já foram contemplados 
com diversos editais e circularam pelo território brasileiro com suas obras. 
Ambas as companhias já completaram uma década de trajetória. É funda-
dora também do Coletivo Sementes, formado por jovens alunos e ex-alu-
nos do Teatro Escola Macunaíma e que foi contemplado com seu primeiro 
edital em 2019, para circular com o espetáculo Querem Nos Enterrar, Mas 
Somos Sementes, fruto da pesquisa desenvolvida dentro da escola.

zando este evento e que me ensinam tanto desde 
quando entrei aqui. Sou professora da escola des-
de 2012, fui aluna do Macu, me formei em 1900 e 
blá blá blá... (Risos) Essa camiseta com que estou 
vestida é de quando eu era aluna, da minha peça 
do PA4, O Percevejo, de Maiakóvski, com direção 
de Luís de Assis Monteiro, na mostra de número 
51. Para mim é especial estar neste palco, no tea-
tro 1, que foi o primeiro palco em que eu subi aqui 
na escola. Eu já fazia teatro fora, entrei aqui com 
quatorze anos, terminei o Macunaíma, fiz facul-
dade de Licenciatura em Teatro na UNESP e vol-
tei para cá como professora em 2012. Estou aqui 
desde então aprendendo com os alunos, com os 
colegas e com a coordenação. Escolhi compar-
tilhar com vocês um pouco sobre o processo de 
criação do espetáculo Pano de Boca, que aconte-
ceu no primeiro semestre 2018, com uma turma 
de formandos. Estão aqui hoje presentes Leandro 
Triviño e Mayco Moreira, que participaram deste 
processo. Neste processo de criação, partimos 
do texto Pano de Boca, do Fauzi Arap, que é um 
dramaturgo de São Paulo, já falecido, e que es-
creveu poucas peças. Eu fui diretora-pedagoga 
da primeira montagem desta turma, em 2015, e 
era também a minha primeira turma de monta-
gem na escola, então, este foi um encontro espe-
cial. Quando nos reencontramos em sala de aula 
depois de quase três anos, a primeira coisa que 
propus a eles foi que nos redescobríssemos, que 
nos olhássemos como se fosse pela primeira vez, 
para que descobríssemos coisas novas a nosso 
respeito. Estávamos ansiosos por este encontro 
e tínhamos muitas expectativas, mas eu aprendi 
que a expectativa é a mãe da frustração e acalmei 
meu coração. Então, cheguei pedindo que eles se 
abrissem para os colegas e para o meu trabalho, 
o nosso trabalho, como se os olhassem pela pri-

1º Seminário Stanislávski em Ação: 
Um Olhar Investigativo Sobre o Sistema 



meira vez. Daí perguntei para eles: “Passaram-se 
mais ou menos dois anos e meio do nosso encon-
tro, foram seis montagens, e agora é a formatura 
de vocês. O que aconteceu desde então? O que 
vocês aprenderam depois de tanto tempo?” Cito 
trecho de algumas respostas: 

• “Aprendi a perceber que o mundo impõem 
coisas para gente e que a gente tem que valo-
rizar nosso desejo.”
• “Aprendi mais sobre a vida do que sobre o 
teatro.”
• “O teatro me deu liberdade para ser eu 
mesmo.”
• “Aprendi uma nova maneira de olhar para o 
mundo.”
• “Aprendi a questionar e a sair do meu mun-
dinho.”
• “Aprendi que eu posso romper padrões.”
• “Tornei-me mais observador da vida, e isso 
me tornou mais humano.”

Guardei estas respostas e lancei outra provo-
cação: “Bom, vocês passaram por seis semestres, 
o que mais vocês querem saber sobre o Sistema 
de Stanislavski? O que ainda desejam investigar 
sobre o Sistema?” A partir das respostas, percebi 
que o Sistema era algo distante, mesmo depois de 
seis semestres de pesquisa na escola. Eles viam o 
Sistema como uma coisa fora, não como algo que 
estava neles. E eu percebi que a nossa experiên-
cia com O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, 
que tinha sido meu primeiro mergulho em uma 
montagem pensando no Sistema, para eles tinha 
ficado distante. Parecia que eles não sabiam cla-
ramente o que era o Sistema de Stanislávski e 
guardei isto para mim também. A primeira ques-
tão que eu geralmente faço dentro dos processos 
é: “Em que teatro você acredita?” Principalmente 
vocês que já experimentaram tantos professores, 
tantos processos, o que querem transformar com 
o seu teatro?” Eu sempre pergunto isto, porque 
acredito de verdade que o teatro é transformador 
e por isso quero que reflitam sobre que transfor-
mações querem fazer a partir daquele teatro. No 
processo do Pano de Boca, eu pedi que eles res-
pondessem isto de maneira cênica. E partir des-
tas respostas e das respostas às outras questões 
que citei aqui, começamos a investigar o tema 
que queríamos pesquisar. Geralmente eu não che-
go com um tema nos processos de montagem. Eu 
conheço a turma e a partir das inquietações dos 
alunos e das respostas para as perguntas: “O que 
te deslumbra no mundo? O que te assombra no 
mundo? O que você deseja transformar?”, chega-
mos juntos a um tema. Neste processo não foi di-
ferente, não cheguei com um tema, mas foi a pri-
meira vez em que eu cheguei com uma pergunta 
investigativa já definida, e toda conversa que eu 
tive com eles no início endossou esta minha esco-

Arte da peça com notícias de jornais da época da 
ditadura civil-militar no Brasil sobrepostas à imagem de 
uma borboleta que apareceu morta em um dos ensaios e 
a fotos dos alunos amordaçados e com olhos vendados. 
Nesta foto, Anna Zeller.
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lha. A minha pergunta era: “Quais os caminhos 
para alcançar a ação autêntica?” Esta pergunta 
me veio de um processo do semestre anterior, 
com uma turma que eu montei o espetáculo Me-
tástase, e nossa pergunta investigativa era: 
“Como, em um processo colaborativo de criação, 
buscamos a Comunhão e Comunicação para en-
contrar a ação autêntica da obra?” O processo do 
Metástase era uma criação coletiva a partir de um 
tema, sem um texto. Estudamos vários contos do 
Franz Kafka e criamos uma dramaturgia. Ficamos 
muito imersos na criação da dramaturgia, e senti 
que não tivemos tempo de nos debruçar sobre a 
pesquisa da ação autêntica. É claro que ela acon-
teceu em alguns momentos do processo, mas 
não investigamos isto conscientemente, estive-
mos mais focados na “Comunicação/Comunhão”. 
Para mim foi um pouco frustrante, terminei o se-
mestre determinada a continuar pesquisando isto 
e pensei em propor para as próximas turmas. 
Quando encontrei essa turma de formandos, per-
cebi que ali era terreno fértil para esta investiga-
ção. Em um semestre, que eu não me lembro qual 
foi, tínhamos “orientadores”, professores-parcei-
ros que acompanhavam as nossas montagens, e 
eu fui conversar com o Felipe Rocha, que era o 
meu “orientador”, e falei para ele: “Estou investi-
gando a ação autêntica, você tem alguma leitura 
para me recomendar?” Ele me apresentou o livro 
Stanislávski Ensaia – Memórias, do Vassíli To-
porkov. Para se buscar algo, é necessário saber o 
que se busca, por isso eu propus para a turma do 
Pano de Boca que a gente lesse este livro durante 
o processo para investigar a ação autêntica. To-
porkov (2016, p. 5) abre o livro falando assim: “Não 
é possível falar com os atores em uma linguagem 
científica seca. Eu mesmo, não sendo um homem 
da ciência, não poderia ter a pretensão de fazer 
algo que eu não sei. Minha tarefa é falar com o 
ator em sua própria língua. Não filosofar sobre a 
arte [...], mas descobrir-lhe, da forma mais sim-
ples, os procedimentos práticos imprescindíveis 
da psicotécnica, principalmente no campo inte-
rior da experiência artística do vivo e da transfigu-
ração cênica.” Isto me tocou, porque a primeira 
coisa que eu faço com as turmas é tentar falar a 

mesma língua que aqueles alunos. Eu demoro um 
mês, às vezes até um semestre inteiro, tentando 
alcançar uma comunicação sincera com a turma. 
Quanto antes a gente alcança esta comunicação, 
mais a gente consegue dialogar e criar junto. E 
com os alunos do Pano de Boca, minha intenção 
era que eles entendessem que o Sistema não era 
algo fora deles, que não era algo complexo, mas 
que já estava neles e que eles, de alguma forma, 
sabiam o que era. A ideia foi tentar trazer isto para 
consciência, entender como lidar com o Sistema 
e com o estudo de Stanislávski sobre a natureza 
do ator. E buscar caminhos para que cada um de-
les alcançasse uma ação autêntica. Em meio as 
nossas buscas por temas e textos, fui propondo 
exercícios básicos que aflorassem em cada um, 
emoções vivas, autênticas. Tinham que entender 
que deveriam,  partir, antes de mais nada, de sua 
própria natureza humana, de suas próprias emo-
ções e da maneira como eles mesmos as demons-
tram dentro das Circunstâncias Propostas em 
uma obra. No início a gente foi investigando o 
tema, e eu fui propondo alguns exercícios para in-
vestigar a ação autêntica, exercícios que eu esta-
va experimentando também. Um exemplo de exer-
cício que fizemos é um treinamento que aprendi 
no curso com Andrei Malev-Bábel sobre Demí-
dov2. Deixei claro para eles que eu não estava re-

2. Entre os dias 2 e 6 de maio de 2018, o Teatro Escola Macunaíma recebeu 
o diretor-pedagogo Andrei Malaev-Bábel para ministrar um workshop sobre 
a pedagogia de Nikolai Demídov, que trabalhou ao lado de Stanislávski por 

Núcleo criado a partir da personagem Magra. Da direita 
para a esquerda: Drea Ferreira, Rodrigo Martins, Adri 
Gutierrez e Mariana Maciel.
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produzindo uma técnica, mas que iríamos experi-
mentar através de minha breve experiência com 
ela. Eu criava textos curtos, de três ou quatro fa-
las, que eles calmamente decoravam sentados 
em cadeiras, “esvaziavam”, se olhavam e quando 
sentissem o primeiro impulso diziam para sua du-
pla. A ideia deste exercício é: você tem um texto 
simples que decora sem saber das circunstân-
cias, depois você se “esvazia”, abre os olhos e, a 
partir do primeiro impulso na relação com o outro, 
você fala o texto e deixa que as circunstâncias 
apareçam. Fizemos isso durante algumas aulas e 
depois apenas parte do grupo seguiu nesta inves-
tigação. Outro exemplo de exercício que fizemos, 
bem básico, é aquele da cadeira, em que uma 
pessoa entra na sala, senta e fica em silêncio mo-
vida pelas circunstâncias internas. Eu saia com a 
pessoa da sala e lhe dava as circunstâncias: “Seu 
filho acabou de sofrer um acidente, você está na 
porta do hospital esperando ele sair da cirurgia.” 
Eles tinham que entrar sem falar nada, ficar um 
tempo sentados e sair. A partir desta entrada, as 
pessoas que a assistiram falavam o que viram, e a 
gente fazia uma apreciação do que tínhamos aca-
bado de ver. A ideia não era demonstrar o que a 
pessoa estava sentindo, mas se colocar naquelas 
circunstâncias e agir nelas. Este foi um exercício 
que para eles fez muito sentido, eu percebi uma 

mais de trinta anos,  voltado ao aperfeiçoamento de sua equipe, direção, 
coordenação e professores.

explosão acontecer. Eu tinha um assistente3 que 
falava assim: “Isto é um PA5, por que que você 
está dando exercícios de PA1?” Faz três semestre 
que eu tenho trabalhado com turmas de PA5 e 
percebi que o PA5 tem o problema do “Eu já sei!”, 
o problema do “Eu já fiz de outro jeito, que é me-
lhor!” Tem uma certa arrogância, certo cansaço, e 
tem também um certo problema de relaciona-
mento, porque neste estágio já se formaram mui-
tas “panelas”, tem crises mais pesadas e uma fal-
ta de frescor, de descoberta. Por isso, eu sempre 
levo o texto “Vista Cansada”, do Otto Lara Rezen-
de, que fala sobre como olhar o mundo pela pri-
meira vez, para ver se eles tentam olhar as coisas 
desta forma. Bem, esse voltar atrás com a turma 
do Pano de Boca foi bastante dolorido para eles. 
Foi pesado porque eu falei: “Não dá para vocês sa-
írem daqui sem entender o que é o Sistema, sem 
experimentarem passar por essa vivência da ação 
autêntica!” Aí a partir dos estudos que traziam, a 
gente chegou a um tema, que era a desvaloriza-
ção do artista na sociedade e o medo que eles ti-
nham de ter um DRT e não saber o que fazer ou 
para onde ir depois. Isto é muito comum, e eu já 
tinha investigado este tema com uma turma ante-
rior de PA5. Esta é uma angústia da maioria dos 
formandos. E, a partir disso, a gente chegou ao 
texto que se chama Pano de Boca, que eu não co-
nhecia e foram duas alunas que o sugeriram, a 
Adri Gutierrez e a Drea Ferreira, texto que dialoga-
va muito com as inquietações levantadas pela tur-
ma. Ele retrata um grupo de teatro que estava vi-
vendo na época da ditadura e que foi censurado, 
no texto o grupo se reencontra oito meses depois 
que foram censurados para tentar voltar a traba-
lhar. Eles tinham uma sede, que foi abandonada 
depois da censura, e, quando retornam, ela está 
em situação precária, revirada pelos militares e 
sem energia. Sem querer eles ficam trancados 
neste lugar, convivendo com seus fantasma: 
“Como eu vou fazer arte se a censura está aí?” Vi-
mos no texto um retrato da classe artística paulis-

3. Felipe Toledo foi meu assistente durante todo o processo de criação e 
apresentações, e Rodrigo Kenji, que fez esta pergunta, acompanhou parte 
do processo apenas.

A Trupe: Da direita para a esquerda: Mayco Moreira, 
Leandro Triviño, Anna Zeller e Rafael do Carmo.
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ta no período da ditadura militar no Brasil. Artis-
tas angustiados, sem rumo e impossibilitados de 
fazer sua arte, vivendo precariamente, sem muito 
dinheiro. Percebemos que as situações do texto 
não eram muito diferentes do que já estava come-
çando a acontecer no início do ano passado (2018) 
aqui no Brasil, quando a gente já tinha casos de 
censura de espetáculos e de exposições e um 
desmonte das politicas públicas para a cultura 
em curso. Enfim, a gente decidiu pegar esse texto 
situado na época da ditadura e o relacionar com 
as circunstâncias em que a gente estava vivendo 
aqui no Brasil com a pré-eleição do Bolsonaro e 
também com as angústias dos alunos por esta-
rem se formando e de não terem espaço no mer-
cado de trabalho. Não era mais o Teatro Oficina, 
no qual o Fauzi Arap tinha se inspirado, eram 
aqueles alunos-atores que estavam se formando 
no Macunaíma e que se colocavam nas circuns-
tâncias de estarem vivendo uma ditadura. Era 
como se eles já tivessem vivido dez anos de grupo, 
só que a experiência desses “dez anos” era o que 
eles tinham vivido juntos na escola até aquele mo-
mento4. Eles já tinham feito seis montagens, que 
era como se fosse o repertorio da trupe. E manti-
vemos a proposta da obra de ter três núcleos, que 
eram como três tempos mais ou menos. Um nú-
cleo era a trupe que estava vivendo o reencontro 
depois da censura da ditadura, que se encontrou 

4. A maioria do grupo esteve junto desde o início do curso até o final.

numa reunião misteriosa e acabou ficando presa 
dentro do teatro e estava tentando sair dali; tinha 
outro núcleo que era da Magra, uma personagem 
que refletia sobre a experiência da trupe e sobre o 
porquê fazer teatro, se ela desistia ou não de reen-
contrar a trupe e voltar a trabalhar; e tinha o grupo 
das personagens inacabadas, que era a parte 
mais ficcional da obra, personagens que viviam 
na cabeça de um autor que estava criando uma 
obra, que queriam viver e ficavam dando pitaco 
paro o autor sobre suas existências. Eram estes 
os três núcleos, entre os quais a gente se dividiu 
pelo interesse de cada um. E por incrível que pare-
ça, a loucura que a gente fez foi que cada núcleo 
teve um processo diferente de criação. Cada nú-
cleo investigou a busca pela ação autêntica de 
diferentes formas, investigando como se manter 
vivo em suas criações. Quatro pessoas decidiram 
fazer a Magra, três meninas e um menino, são 
elas: Adri Gutierrez, Drea Ferreira, Mariana Maciel 
e Rodrigo Martins. As Magras tinham um texto de 
uma personagem só, que eles adaptaram para 
quatro pessoas, quatro personagens diferentes, 
mas com angústias parecidas. Primeiro a gente 
leu e compreendeu superficialmente o texto, sem 
se aprofundar muito, e eu inventei de fazer como 
se fosse um processo a partir do treinamento do 
Demídov, só que com um textão. Foi bem maluco 
e arriscado! A gente dividiu o texto para cada um 
deles, eles decoraram cada trecho, repetiam o tex-
to sem intenção até ficarem seguros com ele, e a 
gente fazia o exercício do Demídov, que era: já sa-
ber o texto, esvaziar e, quando abrir os olhos, olhar 
para os seus parceiros e falar o texto, deixando vir 
o primeiro impulso, ouvindo o corpo e deixando 
fluir o que viesse, sem julgamentos. A gente repe-
tiu isto várias vezes e, durante estas repetições, 
eles foram encontrando a verdade de cada um 
dentro deste texto já existente, que aos poucos a 
gente ia adaptando a partir das descobertas. Foi 
muito bonito e também muito doloroso. Lágrimas 
e gargalhadas eram constantes. Eles se permiti-
ram viver o texto, deixaram seus corpos sentirem 
as palavras. Claro que, diferente do treinamento 
do Demídov, aqui eles já tinham as circunstân-
cias, mas tinham que se abrir para as descobertas 

Personagens em construção na cabeça do autor: Beatriz 
Loss, Elisângela Rocha, Grazielle Gomes, Juliana 
Palácios, Luís Antônio, Marcus Sarto, Nathália Cordeiro, 
Rafinha Caroprese, Renan Giraud e Thais Souza.
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que surgiam da relação entre eles. Era muito pe-
sado para eles, porque precisavam estar muito 
abertos para a experiência, precisavam deixar o 
impulso vir, e isto é muito difícil. Eles envolveram 
e se dedicaram muito a este estudo, por diversas 
vezes caíram em lágrimas, porque a reflexão que 
o texto propunha falava sobre o fazer do ator e 
suas contradições e se relacionava muito com as 
angústias pessoais daqueles alunos. Mas por in-
crível que pareça, rolou e foi muito bonito! Os re-
gistros dos quatro são os mais potentes, porque 
eles passaram por um processo transformador, 
eles compreenderam e viveram a ação autêntica. 
Era um desafio, porque esta personagem ficava 
sentada a peça toda, e eles tinham que conversar 
com a plateia fazendo o exercício de falar o texto a 
partir da relação com o olhar do outro, a partir 
também das circunstâncias que eles foram crian-
do cada vez que repetiam o exercício. Quando tive 
a oportunidade de falar sobre esta experiência 
aqui, foi a primeira coisa que eu pensei, porque foi 
mesmo um acontecimento pedagógico. Uma alu-
na, a Adri Gutierrez, escreveu assim: “Eu só enten-
di agora o que é teatro. Em todas as experiências 
que eu tive nas peças que eu fiz aqui, em nenhu-
ma eu lidei de verdade com a plateia, em nenhu-
ma eu vivi as circunstâncias, e desta vez eu conse-
gui, neste período, neste texto e nesta 
personagem.” Foi muito forte o que ela falou. Eu 
acho que ali aconteceu a perejivánie, que é este 
estado de alma que se expressa na presença de 
sensações e impressões intensas experimenta-
das por alguém. Eu acredito e eu vi isto aconte-
cendo. Foi muito emocionante ver aqueles atores 
investigadores de si mesmos, porque foi uma 
aposta, que podia ter dado errado. Eles consegui-
ram expressar com toda a profundidade a vida in-
terior do papel. E, como diria titio Stanis, “não bas-
ta ter compaixão pela personagem, tem que se 
permitir ser”, e foi isso que este núcleo alcançou. 
Conseguiram deixar, por algumas vezes, a nature-
za agir. Aquele texto já não estava fora, não eram 
palavras decoradas, eram palavras do coração. E 
eles experimentavam isto a cada ensaio. Um exer-
cício cansativo e dificílimo. Muitas vezes voltavam 
para o vazio e tinham que se esforçar para estar 

abertos para cada experiência de repetição. Já 
com o núcleo da trupe, o desafio foi diferente, 
também foi um processo difícil, mas com outras 
dificuldades. As Magras sempre estavam juntas, 
agora a trupe não; eram dez pessoas e sempre fal-
tava um ou outro. Os participantes da trupe eram: 
Beatriz Loss, Elisângela Rocha, Grazielle Gomes, 
Juliana Palácios, Luís Antônio, Marcus Sarto, Na-
thália Cordeiro, Rafinha Caroprese, Renan Giraud 
e Thais Souza. A trupe tinha o desafio de adaptar 
as circunstâncias que eu comentei no início da 
minha fala, a partir das memórias da trajetória da 
turma nas montagens feitas na escola, intercam-
biadas com a recente história de nosso país, em 
fricção com a ditadura civil-militar (1964-1985) e 
com as angústias dos formandos. Ufa! Neste 
caso, eles estudaram a ditadura mais profunda-
mente do que os outros grupos e recolheram de-
poimentos e acontecimentos, notícias de jornal 
sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil e 
que eles achavam que tinham relação com a dita-
dura. A partir disso, a gente criou uma sequência 
de acontecimentos, e eles improvisavam em cima 
dela. Isto também era novo para eles, em suas tra-
jetórias na escola, pois, segundo eles, nunca ti-
nham criado uma nova dramaturgia a partir de 
estudos de uma obra, sempre seguiam um texto, 
e queriam porque queriam um texto desta vez 
também. Mas a gente não tinha o texto e ia chegar 
a ele em algum momento, mas ia chegar a partir 
das propostas deles. Eles repetiram muitas vezes 
esta sequência de acontecimentos, e a cada repe-

Todo o elenco de Pano de Boca, de Fauzi Arap, com 
direção artística e pedagógica de Camila Andrade. 
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tição, a gente sentava para conversar sobre o que 
tinha ou não funcionado. Cada vez mais íamos 
compreendendo as circunstâncias e as relações 
entre aquelas personagens/atores. Não era meu 
desejo escrever um texto, mas eles sentiam muita 
necessidade disto, e eu fui registrando tudo. No 
final a gente sentou, e juntos escrevemos o texto 
em uma aula. Eles ficaram muito aliviados, mas a 
ideia era ainda seguir a sequência de aconteci-
mentos. Dentro desta sequência de acontecimen-
tos, eles tinham que jogar e buscar a verdade nas 
relações. A gente sempre estava acompanhado 
pelo livro Stanislávski Ensaia – Memórias. A gente 
nunca sentou e leu junto, mas alguns me escre-
viam sobre as descobertas que faziam, outros fa-
lavam:  “Eu li e parecia a nossa aula, a mesma 
coisa!” Torkopov era um ator que já tinha experi-
mentado o teatro e que estava tentado entender o 
Sistema. Para ele algumas coisas no Sistema 
eram de difícil entendimento. Por isso, era muito 
parecido com que a gente estava vivendo, a gente 
estava desconstruindo algumas coisas que eles 
haviam construído e que se desviavam um pouco 
do Sistema. Bom, o processo com o núcleo das 
personagens que estavam sendo inventadas por 
um autor, e que era a parte fantástica da peça, foi 
um pouco parecido com o da trupe. Eles tiveram o 
desafio de pegar do texto do Fauzi Arap, as duas 
personagens em construção, e criar outras duas. 
Os participantes deste núcleo eram: Anna Zeller, 
Leandro Triviño, Mayco Moreira e Rafael do Car-
mo. Outro grande desafio é que essas persona-
gens eram palhaços. A gente também leu junto 
algumas vezes o texto, compreendeu as circuns-
tâncias para tentar chegar a estas outras duas 
personagens, e, diferente do restante da turma, 
eles trabalharam muito fora da sala de aula. Eles 
já chegavam com descobertas que haviam feito 
em ensaios extras e as reuniam na aula. Eles tam-
bém reescreveram o texto, criaram as duas perso-
nagens que não existiam, que eram a persona-
gem do Rafael Carmo e a do Leandro Triviño. A 
partir das improvisações, estas personagens fo-
ram nascendo, e eles foram descobrindo suas ca-
racterísticas, as relações entre elas. E o texto foi 
sendo construído a partir destas descobertas. Ro-

lou uma explosão neste núcleo. Eles se descobri-
ram palhaços e a cada experimento ficavam mais 
seguros e mergulhavam em suas verdades. Eu 
sempre dividia um tempo para os núcleos traba-
lharem, e depois nos juntávamos para apreciar os 
resultados do processo do dia. Todos os meus pro-
cessos são colaborativos. Sempre sentávamos 
em roda para falar sobre as descobertas de cada 
núcleo e para que todos opinassem em todo o 
processo de criação. Assistíamos às propostas 
uns dos outros e analisávamos se aquilo fazia sen-
tido na grande roda. E assim a gente ia desenhan-
do uma nova dramaturgia, mas acabamos não 
mudando o nome na peça, que continuou Pano de 
Boca. Mas, de verdade, não é mais o Pano de Boca, 
construímos juntos uma nova dramaturgia.  Eu 
vou ler uma citação que um deles colocou, no seu 
registro, do próprio Fauzi Arap, que fazia teatro 
nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil. Nesse perí-
odo, o teatro estava passando por uma crise por 
conta da censura e da ditadura, e o Pano de Boca 
é um documento histórico dessa época, que reve-
la os acontecimentos, ao mesmo tempo em que 
tem uma parte ficcional do imaginário dos artis-
tas. A minha proposta era que o nosso espetáculo 
também fosse um documento histórico, para que 
a gente também conseguisse registrar o que esta-
va acontecendo aqui enquanto artistas, registrar 
o desmonte de políticas públicas que já vinha 
acontecendo desde aquela época. E a frase do 
Fauzi Arap (apud LEÃO, 2014, p. 114) que um de-
les citou é assim: “Teatro é a engrenagem viva que 
interliga as pessoas. Não é mentira, não é fingi-
mento, é vida!!! Por fatalidade dependemos todos, 
uns dos outros. Mesmo errando e mesmo sem 
saber direito como fazer. Ele ensina a paciência 
necessária pra que o milagre se processe. Se você 
se cala, você recusa a interromper o milagre.” 
Para mim esta frase faz muito sentido dentro do 
Sistema de Stanislávski. O texto do Fauzi Arap aju-
dou a gente na descoberta da ação autêntica, por-
que ele discutia isso, as Magras falavam sobre 
isso. Tem um fato que eu me esqueci de dizer: 
essa trupe que o Fauzi Arap conta no texto é o Te-
atro Oficina, que tinha passado por uma experiên-



cia com um grupo internacional, o Living Theatre5, 
que tinha vindo para o Brasil e que viveu com eles 
por um tempo e transformou a maneira deles fa-
zerem teatro. Eles começaram a pensar o teatro 
politicamente de uma maneira transgressora, de 
uma maneira transformadora, e foram muito afe-
tados por este fato real. É a partir desta experiên-
cia que o Fauzi Arap escreveu o Pano de Boca, mo-
vido pelo encontro com esses novos artistas. A 
personagem Magra reflete, a partir desta experi-
ência,  sobre o que é ser atriz, sobre qual a impor-
tância de ser atriz, reflexões que também têm 
muito a ver com as reflexões de Stanislávski sobre 
a natureza do ator. Isso ajudou bastante a gente. 
Nós abríamos a peça de uma maneira bem épica: 
tinha um manifesto escrito por eles, e todos fala-
vam no escuro o que era o teatro para cada um e 
porque faziam teatro, em uma frase curta; depois 
a gente começava falando: “Olha, esta é uma 
peça dividida em três núcleos.” Neste momento, a 
gente explicava o que cada núcleo era e falava um 
pouco da pesquisa sobre a ação autêntica. Eu vou 
encerrar lendo o texto que a aluna Mariana Maciel 
escreveu para este momento e que depois adapta-
mos e reduzimos, mas que resume um pouco o 
processo: “A busca pela ação autêntica. Sinceri-
dade em cena, capacidade de se envolver com 
acontecimentos da obra com toda fé cênica. Esse 
foi o foco do nosso trabalho de pesquisa esse se-
mestre, onde mais do que construir, buscamos 
desconstruir. Desconstruir a representação falsa, 
a quarta parede que faz as personagens existirem 
no palco como se o público não estivesse ali nos 
assistindo. Retomamos tudo sobre o que já tínha-
mos nos debruçados até aqui para simplesmente 
encontrar em nós os verdadeiros atores e atrizes. 
E quem são esses atores e atrizes? Essa é a per-
gunta guia, não muito explícita, mas bem formu-
lada. Nessa busca chegamos à obra Pano de Boca, 
de Fauzi Arap, escrita em um período onde as pa-
lavras e ideias eram censuradas, não muito dife-
rente do que vivemos hoje. O texto reflete sobre o 

5. Companhia de teatro estadunidense fundada em 1947 em Nova Iorque e 
um dos mais antigos grupos de teatro experimental ainda existente nos Es-
tados Unidos. É conhecido por seus fundadores: Judith Malina e seu ma-
rido, Julian Beck.

fazer do ator e sobre o teatro de grupo e nos deu 
espaço para investigar a ação autêntica. A leitura 
do livro Stanislávski Ensaia – Memórias, de Vassíli 
Toporkov, também nos auxiliou nessa busca. Essa 
é a nossa peça de formatura e mesmo depois de 
quatro anos e meio de estudos, essa história de 
ação autêntica nos embaralhou a cabeça. Foi um 
grande desafio! De alguma forma, vivemos uma 
crise na nossa formação de atores e atrizes, e as 
crises das personagens de Arap se misturaram as 
nossas e abriram nossos horizontes. Existe uma 
linha muito tênue entre nós, atores, e estas perso-
nagens. Foi preciso despir das camadas superfi-
ciais e aprofundar em quem nós somos para en-
contrar a ação autêntica.” É isso, gente!

ALEXANDRA TAVARES6 – Boa tarde! Estou 
dando um tempinho para processar o que a Ca-
mila disse. Foi bastante coisa, e a gente se afeta 
muito, porque compartilha das experiências. Tudo 
que ela foi falando, eu fui resgatando no nosso 
processo. As coisas que ela disse me suscitaram 
coisas que eu tinha esquecido. Fazer um relato da 
memória de uma experiência mexe com muitos 
afetos da gente. Eu faço minhas todas as palavras 
da Camila: queria agradecer a presença de vocês, 
à coordenação da escola... É muito bom viver mo-
mento como este hoje no Brasil. É muito reconfor-
tante poder sentar numa tarde como esta e fazer 
parte da programação de um evento de uma esco-
la de formação, para esmiuçar um pouco do que a 
gente faz aqui. Vou só falar rapidamente de onde 
eu venho, porque algumas pessoas não me co-
nhecem. Eu sou atriz e professora de teatro, mas 
eu estou aprendendo a ser diretora-pedagoga há 
dois anos aqui no Macu. Faz dois anos que eu tra-
balho aqui e, apesar do pouco tempo, estes mo-
mentos foram de muitas reviravoltas para mim. A 
gente se forma dentro da carreira de ator ou de 

6. Atriz, pesquisadora, terapeuta corporal, educadora do Movimento Somá-
tico e professora. Graduada em Dança (Licenciatura e Bacharelado) pela 
Universidade Anhembi Morumbi e Especializada em Educação Somática 
pelo Body Mind Movement Brasil. É diretora-pedagoga no Teatro Escola 
Macunaíma desde 2016. Atualmente desenvolve laboratórios sobre Atua-
ção e Educação Somática e nova pesquisa solo sobre o tema Alteridade, 
também participa do Projeto Fracasso e Resistência com Heterônimos Co-
letivos de Teatro.
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atriz e é uma outra perspectiva de vida, de fun-
ção. Tudo que a gente recebe do teatro fica muito 
no plano da atuação, da função do ator. E quando 
desperta esse desejo da troca pedagógica, este é 
um outro lugar, que requer da gente uma outra 
postura de aprendizado. As funções são muito de-
finidas, mas elas se misturam às vezes, esta troca 
entre aprender e ensinar às vezes faz uma sim-
biose. Sobre a minha trajetória como atriz, assim 
como a Camila, eu fiz uma escola técnica, mas 
não foi aqui no Macu. Eu passei pelo INDAC, que 
é uma escola análoga ao Macu, uma escola técni-
ca de formação de atores. Mas antes desta forma-
ção, eu já fazia teatro amador, como a maioria vo-
cês, que já fez teatro na escola, na rua com alguns 
amigos, na igreja ou em algum outro ambiente 
que te convoca. Eu fiz parte de um grupo amador 
e fui buscar minhas formações. Desde então eu 
fico caminhando, perambulando, buscando onde 
eu posso aprofundar meu trabalho. E dentro des-
se percurso, me despertou o desejo da pedagogia. 
Eu já tinha trabalhado com alguns grupos, dado 
aula em alguns lugares e tive o privilégio de con-
seguir fazer parte deste corpo docente em 2016. 
Eu percebi que eu entrei aqui em um momento 
de alterações. Eu acho que esses momentos são 
constantes, mas eu percebi que, naquele ano 
que eu entrei, estava acontecendo um momento 
de mudança aqui. Não sei qual é a perspectiva 
da Shuba, da Debora, dos professores que estão 
aqui, mas eu senti que eu entrei num momento de 

transição, e isto só hoje está mais claro para mim. 
Eu me lembro que, quando eu tive a minha primei-
ra experiência com uma turma de montagem, a 
Shuba me orientou a pegar um texto clássico e foi 
a minha salvação tê-la ouvido. Ela me falou: “Você 
vai trabalhar o Sistema, vai com um clássico, com 
Shakespeare, que ele vai dar abertura para você, 
que está chegando aqui agora, entender.” Então 
eu falei: “Vou com um clássico.” E desde agosto 
de 2016, depois em 2017, foram mais dois semes-
tres em que eu me agarrei à condição do texto 
clássico. Eu não escolhia o texto, mas sabia que 
eu ia pegar uma referência que me desse apoio, 
me desse suporte para poder caminhar com os 
alunos. E eu sempre lançava algumas perspecti-
vas de autores, de peças e ia trabalhando experi-
ências com os alunos, até que o grupo chegava a 
uma decisão. No começo do ano passado, duran-
te a Semana de Planejamento do Macu, a gente 
foi viajar para Maresias. A gente saiu daqui e foi 
para outro ambiente. Eu não estava entendendo 
muito o que estava acontecendo e me lembro de 
pensar: “Nossa, eles viajam!” A Debora, nossa co-
ordenadora pedagógica, nos entregou, antes da 
viagem, um papel sulfite com uma bússola para 
nos orientarmos. Só que a folha estava em bran-
co. A gente foi para Maresias, e eu fiquei com esta 
imagem da bússola. Foi uma semana incrível, a 
gente se conectou, cada professor trouxe uma ex-
periência, e a gente continuou estudando o Siste-
ma. Só que a gente não falou sobre as questões 
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que iríamos desenvolver na sala de aula especi-
ficamente, como se eu chegasse aqui e falasse: 
“Então gente, a aula de hoje à tarde vai passar por 
isso e por aquilo...” Não! A gente foi para uma vi-
vência e, quando voltou, já era o primeiro dia de 
aula. Então eu pensei: “O que eu vou levar para 
os alunos?” Nos outros anos, durante a Semana 
do Planejamento, a gente discutia alguns temas e 
organizava um plano de aula. E eu pensei: “O que 
eu vou levar desta experiência?” Eu tive que me 
adaptar. Foi um processo de adaptação, um pro-
cesso de receber aquela vivência do mar, daquela 
semana. E ali já começou, eu acho, a se desdo-
brar o tema da mostra do segundo semestre de 
2018, que seria “Hoje, Aqui, Agora, Como Pela Pri-
meira Vez”. Eu acho que este tema já começou a 
se desenvolver no começo do ano, acho que uma 
coisa vai influenciando a outra. Aí eu fui tentando 
conectar o que eu tinha vivido, o mar, o encontro, 
com o Sistema. Eu pensei: “Isso tem alguma coisa 
com o Sistema.” Eu venho também de uma forma-
ção paralela sobre Educação Somática e eu tenho 
estudado esses procedimentos, o que é holístico, 
o que somática, para também tentar me aproxi-
mar de Stanislávski. Em algum momento da sua 
escritura e do seu pensamento, ele vai falar sobre 
isso usando a palavra psicofísico. E esta viagem 
me proporcionou uma conexão: como é que eu 
ia fazer um plano de aula naquele dia envolvendo 
a minha vivência com o Sistema e receber uma 
turma que eu não sabia qual era? Aí eu escolhi 

uma dinâmica baseada nessa palavra psicofísico 
e fui para aula no primeiro dia receber a turma. 
Eu fiquei muito feliz naquele semestre, porque foi 
uma turma de quarta à noite aqui e eu nunca ti-
nha trabalhado nesta unidade. Este foi um ano de 
muitos ambiente, um ano em que eu percebi mui-
tos ambientes, e eu pensei: “Nossa, é outro es-
paço, outra turma....” Quando eu cheguei à sala, 
era um PAMIX, que tinha pessoas que estavam 
no PA2, PA4A, PA4B e PA5. E eu pensei: “Nossa, 
lugares diversos numa mesma comunidade para 
estudar o Sistema! Como a gente vai trabalhar?” 
Então eu propus uma vivência baseada em nos-
so desenvolvimento motor, uma vivência em que 
eles tinham que voltar a ser como uma célula. Foi 
muito arriscado, porque eu nunca tinha conduzi-
do esta dinâmica e eu fiquei pensando se ela não 
se transformaria numa viagem. Fiquei pensando: 
“Como é que eu vou levar o psicofísico para eles?” 
Foi uma investida também no meu modo de tentar 
alcançar a pedagogia pensando no Sistema. “Que 
palavras eu vou usar para oferecer uma experi-
ência para essa turma que eu não conheço?” Eu 
fui construindo essa vivência junto com a turma. 
Aqui estão a Silvana Cruz e o Dennis Shimizu, que 
participaram deste processo, e é muito bom tê-los 
testemunhando este momento! Eu lembro que foi 
uma hora e meia mais ou menos desta dinâmica, 
e eles foram muito abertos. Só a experiência deles 
receberem isto me aliviou, porque eu senti uma 
abertura. Depois eu pedi para fazerem um regis-
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tro, que está nesta pasta que eu trouxe hoje para 
devolver a eles, depois de um ano e meio. Aqui 
está a pasta desta turma, com todos os registros, 
com todas as questões que a gente trabalhou, e 
eu a retive, porque foi um processo que eu pre-
cisava estudar. Ter esta pasta comigo me ajudou 
muito nos semestres que se seguiram. A Camila 
falou uma coisa muito interessante sobre de fato 
ter sido um acontecimento pedagógico. Para mim 
também foi um acontecimento pedagógico traba-
lhar com a opinião deles. Foram muitos desafios 
para mim. Teve um registro, da Silvana, que foi 
exatamente sobre esta vivência de que falei, e eu 
vou pedir ela ler, já que está aqui! 

SILVANA CRUZ – É um poema do Isabel 
José António (2006), que se chama “Caminhar”!  
“Caminha! Caminha sem parar... / Depressa ou 
devagar, caminha! / Faz pequenas pausas para 
respirar, / Ouve a Alma, que em ti se aninha... / 
Observa! Vê com toda atenção! / Verás que não 
existem horizontes / Que retenham a tua vocação, 
/ Mesmo que altos sejam os montes... / Olha para 
a interminável lonjura / Onde se move todo o Uni-
verso, / Olha para dentro de ti, com ternura / E 
entende que és: verso e reverso! / Quando olhares 
para dentro de ti / Em altura e com profundidade, 
/ Verás diante de teus olhos, aqui, / Esta incomen-
surável verdade: / Tu és inteiro com toda Vida, / És 
o imortal átomo permanente / Que contém em si 
toda energia / E se renova constantemente.”                                                

ALEXANDRA – Ela fez este registro cheio de 
detalhes, a delicadeza do lacinho e os vários dese-
nhos do corpo em processo de desenvolvimento. 
Isto me emocionou profundamente, porque de al-
guma forma uma comunicação aconteceu. E 
mesmo eu tendo muitas dúvidas do que eu iria 
aplicar, veio uma resposta. Eu tinha muitas expec-
tativas, e foi o ano de descobrir isto. Foi o ano das 
expectativas e dos experimentos. Quando eu rece-
bi os registros, foi muito revelador, meu deu uma 
orientação do que propor para esta turma. Eu pe-
gue estes registros e pensei: “Nossa, o que eles 
estão me dizendo, o que está acontecendo com 
eles agora?” Então eu voltei para a sala de aula 
com essa mobilização e perguntei para eles o que 
tinham vivido nesta experiência, o que dela eles 
relacionavam com o Sistema Stanislávski, e cada 
um foi falando uma palavra, um conceito: “felici-
dade”, “vontade”, “Comunhão”, “trajeto”, “inte-
rior”, “imaginação”, “consciência corporal”, “o in-
consciente e o subconsciente”, “caminho vazio”, 
“aqui / agora”, “circunstâncias”, “permissão”, 
“Tempo-ritmo”, “Concentração”, “consciência” e 
“conflito”... E a gente fez uma nova rodada, e lan-
cei para eles esta questão: “Pensando sobre mi-
nha experiência com o Sistema Stanislávski teóri-
ca e prática aqui no Macu, qual a minha 
dificuldade e a minha facilidade e o que eu desejo 
aprofundar neste semestre?” Cada um levou uma 
parte do Sistema, o que mais o motivava naquele 
momento. Eu voltei para casa pensando: “E agora, 
Alexandra?” (Risos) “Como é que você vai dar con-
ta? Como é pensar o Sistema agora que você abriu 
essa porta para cada um falar o que deseja? O que 
fazer com isto?” E a gente foi caminhando ao lon-
go dos encontros neste primeiro mês com muito 
apoio também do planejamento pedagógico, que 
depois começou toda sexta-feira com as parce-
rias. Foi um semestre em que foi colocado que a 
gente ia trabalhar com parcerias, justamente por 
causa da viagem, e aí ficou claro para mim o por-
quê da viagem. A gente tinha que escolher a partir 
da pergunta investigativa do semestre anterior de 
um professor o que nos mobilizava a investigar, e 
a gente acionava um professor-condutor. Assim 
como eu tinha professores que me apoiavam, 
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eram meus tutores, eu também tinha que ser tuto-
ra de alguém, e eu fui tutora da Shuba. Eu escolhi 
a pergunta do professor Felipe Rocha, que eu já 
estava me fazendo a um tempo, que era referente 
à ação autêntica. Só que a minha questão era: 
“Como alcançar o vivo?” O que Stanislávski tanto 
fala sobre estar vivo? O que é estar vivo? Eu enten-
do o que é vivo aqui, mas o que é estar vivo? E a 
questão da ação autêntica me chamou a atenção 
e eu a levei para o grupo. Eu explique para eles 
que a gente ia trabalhar dessa forma, que existia 
um tutor que ia me acompanhar e que a questão 
do tutor era a da ação autêntica, mas a gente po-
deria transformar esta questão, não precisaria 
manter a questão do jeito que ela era. E a partir 
dos elementos que cada um traçou e da questão 
do psicofísico, que também era um desejo meu de 
trabalhar como pedagoga, a gente chegou à con-
clusão, mais para frente do processo, que a nossa 
pergunta investigativa seria: “Qual o lugar do vivo 
na experiência da atuação?” A gente fez este re-
corte, só que antes de chegar a ele, a gente tinha 
que escolher sobre que obra trabalhar, para não 
ficar só nas ações da vivência pessoal. A gente 
precisa ter uma linha de ação paralela, que é a 
obra, por isso fazemos teatro. Como eu estava fa-
lando, eu já vinha trabalhando a vários semestres 
com a questão clássica e eu já estava mais segu-
ra. Então lancei para eles que eu não queria traba-
lhar sobre um autor de teatro, e este foi mais um 
desafio que eu estava propondo junto à turma. 
Justamente por causa dessa questão autêntica, 
eu queria experimentar como seria sair do meu 
conforto como pedagoga. Eu estava muito segura 
da obra clássica e acho eu criei um padrão de 
pensamento sobre a atuação. Isto me balançou. 
Então eu cheguei para a turma e falei que tinha 
vontade de trabalhar sobre temas de filmes. E lan-
cei dois temas de filmes, mas baseados em obras 
de literárias. Não eram filmes contemporâneos: 
um era Alice no País das Maravilhas e, outro, La-
ranja Mecânica. Pela primeira vez, eu lancei as 
obras e fiquei pensando como também tomar a 
atitude pedagógica de lançá-las para os alunos e 
não só ficar esperando que elas venham deles. 
Qual é esta troca? Qual é este lugar de simbiose e 

distanciamento? Foi bem desafiante ter esta pos-
tura e falar: “É isso aqui, gente!” Assim como é 
desafiante às vezes a gente ceder. São dois luga-
res, e eu estava experimentando, naquele semes-
tre, o de me colocar um pouco mais, o de ter um 
pouco mais de tonos em relação aos alunos. E a 
turma ficou dividida entre os dois filmes. Só que 
eles tinham uma memória que já tinham trabalha-
do temas muito pesados no semestre anterior, 
quando eles tinham montado Plínio Marcos com 
a professora Chris Lopes. Como era um PAMIX, 
metade da turma falou que queria mudar a atmos-
fera, não continuar no mesmo lugar, e a gente fi-
cou com Alice no País das Maravilhas. Aí eu come-
cei a trabalha num lugar sobre o que é referência 
e os proibi de assistirem aos filmes e desenhos da 
Alice. Eu falei: “Nós não vamos ver nenhuma refe-
rência, porque é uma obra muito conhecida in-
conscientemente” Já que eles tinham pedido o 
inconsciente, a gente já tem uma Alice no incons-
ciente, ou porque a gente leu ou porque alguém 
nos contou. Ver uma referência muito forte pode-
ria boicotar algum espacinho de ação autêntica, e 
eu fiquei me perguntando como pedagoga e como 
atriz: “O autêntico nasce da minha experiência 
com a coisa em si ou da minha experiência com a 
referência que eu tenho desta coisa e que eu re-
produzo e se torna autêntico?” Estas questões co-
meçaram a aparecer em sala de aula e, a partir 
delas, eu fui escolhendo exercícios muito voltados 
para o trabalho do ator sobre si mesmo e também 
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conforme eu via o desenvolvimento da turma. E 
cheguei à conclusão, com eles, que a gente ia di-
vidir o processo em etapas: a da busca, da vivên-
cia, da encarnação e do impacto. Era muita infor-
mações, e eu pensei: “Nossa, que interessante 
trabalhar todos estes estímulos.” Eu estava trans-
mitindo isso para os alunos, só que eu tinha que 
filtrar de alguma forma. Então a gente fez um cro-
nograma, e eu fui apresentando cada etapa para 
eles: “Oh, passamos pela busca! O que foi este 
processo?” E a gente sempre fazia uma reflexão 
para poder entender cada etapa, como a busca 
em relação ao autor ou em relação ao Sistema ou 
em ralação aos dois. A gente foi desenvolvendo o 
trabalho do ator sobre sim mesmo, e neste período 
da busca, a gente trabalhou a obra em que iría-
mos nos aprofundar. A gente chegou a um ponto 
em que começamos a discutir o que era a presen-
ça cênica e a reconhecer padrões e referências, o 
que a gente chama de representação. Hoje em dia 
eu nem consigo mais falar a palavra representa-
ção. Tem tantas coisas dentro dela, e os conceitos 
vão nos fechando. Mas a gente começou a enten-
der o que era diferente na presença, quando eu 
estou em frente ao outro movendo alguma coisa, 
e quando eu estou com a minha mente tentando 
trazer algo que eu estudei ou que me referenciou. 
Por mais que eu tenha referências, é diferente 
quando eu estou presente, quando eu descubro o 
outro na relação, de quando eu estou resgatando. 

Hoje eu estou num trânsito, estou aqui com vo-
cês, só que eu estou resgatando um monte de coi-
sas, então eu não posso me “largar”, porque o 
foco desta mesa é falar sobre o processo e o tra-
balho do ator naquele momento. A gente, por 
mais que tenha estudado em casa, precisa se “lar-
gar” para estar ali. Isto é muito complexo, muito 
difícil para todos nós, não só para vocês. É o lugar 
sobre o qual eu, como atriz, tenho me debruçado 
também para fazer esse trânsito. Aí chegou a 
obra, e a gente foi para o processo da vivência. 
Nesse momento, eu me perguntava: “Vivência do 
que, o que é vivência, o que Stanislávski fala sobre 
a vivência?” Eu indiquei para os alunos o livro Sta-
nislávski – Vida, Obra e Sistema, que é uma refe-
rência que eu uso como base desde do primeiro 
semestre que trabalho aqui. E esta também foi 
nossa referência, e a gente lia junto questões do 
livro que tinham a ver com o momento. A ideia 
não era ler o livro todo, mas de repente eu indica-
va algum trecho: “Gente, esta semana, leiam tal 
capítulo.” Foi muito bom ter o apoio desta obra, 
porque a gente pôde se voltar para o Stanislávski. 
Se a gente não lembra que está criando a partir 
dele, a gente se perde nos conceitos, e é muito 
fácil viajar por esses lugares. Eu sei que a gente 
foi caminhando por aí, e chegamos à etapa da en-
carnação. E de novo: “O que é encarnação?” (Ri-
sos) Não é espírito, não é nada disso. As palavras 
têm muito poder. Stanislávski repetia muito a pa-
lavra espiritual, que na Rússia, um contexto dife-
rente, tem outro sentido. Quem se interessa pela 
biografia do Stanislávski ou pela questão das pa-
lavras, vale à pena estudar e buscar essas diferen-
ças. Mas sobre a encarnação, eu tentei estabele-
cer com eles uma investigação sobre o que era o 
papel e não a personagem. As novas traduções 
trazem a palavra papel e, as antigas, personagem. 
Isto já foi tema de debate aqui na escola: existe 
papel ou personagem? E eu escolhi a palavra pa-
pel para trabalhar com a turma: “Vamos falar so-
bre o papel, sobre esta palavra, sobre esta fun-
ção!” Este foi um momento de escolha. A gente foi 
construindo o trabalho experimentando questões 
dos capítulos do livro Stanislávski – Vida, Obra e 
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Sistema, como eu disse. Tinha ainda dois capítu-
los da nossa lista, e eu pedi para eles lerem, esco-
lherem as questões que mais os afetavam e trans-
formarem isso em experiência cênica, o que foi 
feito individualmente ou em grupo. Neste momen-
to, eles ficaram se questionando: “Mas quando a 
gente vai voltar a ensaiar?” “Cadê a obra, cadê o 
texto?” Eu tinha que ter muito pulso comigo mes-
ma para falar: “Gente, está tudo bem!” E neste mo-
mento ainda estava acontecendo o workshop com 
o Andrei Malaev-Bábel sobre Demídov. Então veio 
mais esta onda e eu pensei: “Ainda tem esses im-
pulsos, o que eu vou fazer?” Este curso transfor-
mou a gente. No dia que eu estava lá, eu tinha que 
dar aula depois, mas eu cheguei desnorteada. A 
sorte é que eu tinha uma assistente, Alexandra 
Silva, e ela me deu um apoio muito forte. Depois 
ela me deu um feedback da aula, e eu pensei: 
“Será que eu mudo tudo?” E eu fui percebendo 
que não tinha que mudar nada, mas tentar ter 
abertura para eles descobrirem que os impulsos 
já estavam no processo que tínhamos vivido. A 
gente tem esta tendência de descobrir algo novo e 
querer fazer, só que isto necessita uma transição. 
Eu acho que assim também é o ator, que está 
sempre descobrindo coisas. Então foi assim, um 
ano cheio de muitos estímulos, impulsos e sur-
presas. Eu acho que as questões investigativas 
me deram apoio para segurar as crises artísticas. 
Na hora da escolha dos papéis, eu pedi para eles 
me escreverem uma carta, colocando suas moti-
vações e o porquê eles queriam desenvolver deter-
minado papel. Eu sempre faço isso e dá certo. 
Cada um pega o papel que quer. Só que desta vez, 
eu falei para eles que eu ia trabalhar pela necessi-
dade de cada um, a partir do que eu estava teste-
munhando, a partir do que cada um precisava 
avançar. Eles tinham escolhido um tema, lá no 
começo do semestre, que eles queriam desenvol-
ver do Sistema, e a escolha dos papéis foi feita 
assim também. O restante do processo foi tentar 
investigar o que eram as situações destes papéis 
dentro da dramaturgia que o grupo estava crian-
do, sem esquecer o psicofísico, o jogo e a relação. 
No final, saiu uma obra muito tocante. Não usa-

mos o nome Alice no País das Maravilhas, mas 
Muito Além do Coelho Branco Que Passou. Foi um 
experimento mesmo, que eu vejo como como 
uma experiência.
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