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Macunaíma Campinas: 
A Interiorização dos Sonhos
Por Felipe de Menezes1 

Sonhos são matérias. Desejos são matérias. Quando politizamos nossos 
desejos, traçamos metas e estas se tornam práticas. E é preciso coragem 
para transfigurar ideias em práticas, desejos em ação. E isso aconteceu du-
rante todo o ano de 2008 quando o professor Luciano Castiel e a professora 
Debora Hummel, sob a batuta de Nissim Castiel, sonharam com a expan-
são do Teatro Escola Macunaíma que, à época, completara três décadas de 
excelência no ensino de teatro na cidade de São Paulo. Estava nascendo 
ali uma semente preciosa: o Projeto Expansão Sucesso. Nissim, Luciano 
e Debora sonharam com uma escola que ultrapassasse as fronteiras da 
Grande São Paulo e que estivesse em outros cantos do Estado, afim de 
implantar um curso técnico em cidades que não possuíam o ensino formal 
em teatro. Desejaram, os três, ampliar os espaços de saber do teatro, so-
bretudo, por conta dos avanços nos estudos do Sistema Stanislávski – que 
àquela altura já dimensiona e dava ao Macunaíma uma notoriedade no en-
sino do método de atuação desenvolvido na Rússia no final do século XIX. 
Bem sabiam as três mentes visionárias que as cidades do interior possuem 
um saber-fazer muito empírico, onde os artistas da cena se formavam (e 
ainda se formam) na coletividade, em práticas de grupos de teatro amador 
ou em escolas não-formais. Ainda hoje, são raras as cidades do interior 
que possuem escolas de teatro com formação técnica. Por diversas razões 
muitos desses artistas interioranos acabam indo a São Paulo apenas para 
se regulamentar na profissão, sem contudo, ter a oportunidade de estudar 
arte de uma maneira regular, dentro de uma escola formal. Então, direção 
e coordenação nutriram esse desejo de expansão, mas não com a intenção 
primeira de suprir essa demanda (in)existente, mas antes, de ver a escola 
plantar as sementes em outras terras. Ademais, desde a fundação do Te-
atro Escola Macunaíma em 1974, sempre houveram alunos matriculados 
oriundos de outras cidades do interior paulista que buscavam, na capital 
e na escola, a realização dos seus sonhos e a qualidade em aprendizagem 
no ofício do ator. Muitos desses artistas foram e são jovens que deixaram 
suas famílias e empregos fixos para viver o sonho de uma formação técni-
ca. Nissim Castiel delegou a Luciano Castiel a tarefa de buscar, no interior 
paulista, cidades com potencial para realizar uma parceria com a escola, 
para que o espaço físico fosse cedido por essa parceira local, enquanto o 
Macunaíma enviaria os profissionais e toda a estrutura pedagógica que já 
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funcionava na capital. Para a coordenadora peda-
gógica Debora Hummel foi dada a incumbência 
de alicerçar as bases (pedagógicas e) metodoló-
gicas para essa expansão, afinal, o Macunaíma 
nunca antes havia chegado tão distante em ter-
mos territoriais – haja vista que as unidades Barra 
Funda, Eldorado (hoje Pinheiros) e Alphaville já 
funcionavam como filiais da escola havia muitos 
anos. 

Desta feita, convidaram a professora e pes-
quisadora teatral Laura Lucce para coordenar e 
preparar in loco o Projeto Expansão Sucesso. A 
professora Laura Lucce, que na ocasião já havia 
se desligado do Macunaíma após mais de quinze 
anos de trabalho, havia sido aprovada em um con-
curso público em sua terra natal, Piracicaba, para 
orientar o setor de teatro da Universidade de São 
Paulo, no campus de Piracicaba, o Tusp. Laura 
Lucce, embora afastada fisicamente do Macuna-
íma, não deixava de estar na memória dos que ali 
deixara. A parceria Debora-Laura rendeu tantos so-
nhos e desejos que foi dada carta branca para que 
Laura escolhesse profissionais do próprio interior 
para trabalhar nos polos do interior. E esse, talvez, 
tenha sido um dos maiores êxitos desse projeto: a 
de buscar dentre os próprios interioranos, os seus 
professores. A riqueza da das pessoas da própria 
terra, com um profundo conhecimento local, da 
sua gente, com seus saberes específicos, possi-
bilitou que todo o pessoal fosse advindo também 
do interior. Além de formar alunos na metodologia 
da escola, o próprio Macunaíma formou – os já 
artistas interioranos – como futuros professores. 
E assim se deu: ao chegar a Piracicaba no ano de 
2008, Laura Lucce fez o convite para participar do 
projeto três de seus amigos e artistas com carrei-
ra consolidada na própria cidade de Piracicaba, 
sendo eles: Barbosa Neto, ator do Grupo Andaime 

de Teatro da Unimep; Felipe de Menezes, diretor 
do Grupo Forfé; e Rodrigo Polla, ator da Cia. Ítaca. 
De pronto, os artistas piracicabanos deram aceite 
ao convite feito pela escola através de Laura Luc-
ce. E, logo depois do convite feito e aceito, os três 
artistas passaram a participar de uma imersão 
dentro da metodologia da escola.

A Primeira Imersão dos Professores no 
Sistema Stanislávski

Durante todo o primeiro semestre de 2009, o 
trio de artistas que iria iniciar o projeto de expan-
são do Macunaíma iniciou uma imersão no Siste-
ma Stanislávski e na metodologia da escola. Fo-
ram realizados diversos encontros semanais para 
conhecer de perto a estrutura da escola, o projeto 
pedagógico e os conceitos fundamentais do Sis-
tema Stanislávski – que se deu, desde o início, de 
maneira prática. Foram diversas as vivências, os 
treinamentos práticos e as experimentações em 
torno do Sistema, afim de servir de mote para a 
preparação e a formação do trio de professores 
que iria assumir o Macunaíma nos polos do in-
terior. Além de toda a parte prática, os artistas se 
reuniam em outros momentos para estudar teo-
ricamente e se nutrirem intelectualmente acerca 
da teoria do mestre russo. Aprendizados, trocas e 
debates que proporcionaram aos três professores 
uma imersão em temas e práxis tanto da escola 
quanto da sua identidade metodológica.

Por ter sido Laura Lucce professora por mais de 
uma década na escola e ser uma das artistas-pe-
dagogas de mais destaque, o curso de formação 
de professores ganhou, além dos saberes práticos, 
o maior e o principal ingrediente: o saber-afetivo. 
Os professores foram preparados para o ofício de 
ensinar, mas também foram nutridos por um afeto 
inigualável vindo da artista-formadora. A maneira 
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como Laura traduzia as lições do mestre russo, a 
maneira como falava com amor da escola conta-
giou aqueles professores em formação. Estavam 
todos diante de uma história edificada de trinta e 
poucos anos composta de amor e de respeito aos 
que procuravam, no teatro, uma maneira de ex-
perimentar a sua própria existência. Certa vez, na 
ocasião de um encontro pós-formação, os profes-
sores interioranos foram convocados na sede do 
Macunaíma na Rua Adolfo Gordo para a primeira 
reunião com o diretor e professor Nissim Castiel. 
Os três recém-formados professores diante de um 
dos maiores apaixonados por Stanislávski, que 
havia construído, ao longo dos anos à frente da 
instituição, uma escola singular no ensino e na 
aprendizagem do teatro. Nissim, nessa ocasião, 
perguntou como havia sido a preparação dos pro-
fessores durante o processo de imersão e recebeu 
como resposta o encantamento com que o méto-
do e a pedagogia tinham sido lhes ensinados pela 
Laura. Com os olhos marejados e a voz embarga-
da, Nissim emendou a sua primeira pergunta: “E 
o que a Laura falou sobre nós, sobre essa esco-
la?” Então, ouviu dos três que o amor com que ela 
havia ensinado era o amor que manteríamos até 
o fim enquanto fôssemos professores da institui-
ção. Nissim ouviu aqueles relatos e não perguntou 
mais nada, somente agradeceu a disponibilidade 
daqueles professores de construir – agora com 
ele – o sonho da expansão. Tudo poderia ter sido 
diferente se aquele encontro tivesse sido pautado 
por algum tipo de preconceito por estar um gran-
de estudioso diante de artistas do interior, ou seja, 
com outros tipos de saberes. Mas, o que aconte-
ceu naquela tarde certamente mudaria por com-
pleto a vida de todos os que ali estavam e dos que 
futuramente iriam chegar. Nissim acolheu o trio 
de professores como quem reconhece parceiros 
de longa jornada. Tempos depois, os três vieram 
a saber do carinho, respeito e admiração que Nis-
sim tinha pela professora Laura – que, infelizmen-
te, viria a falecer três anos após esse encontro e 
o próprio Nissim nos deixaria um ano antes da 
partida de Laura. Mas, aí já era tarde: aquele trio 
de professores já estava contaminado pelo afeto 
e pelo prazer de poder trabalhar naquela escola. 

Nesse meio tempo, Luciano Castiel já havia 
cumprido com a sua demanda de escolher as ci-
dades que sediariam os polos do Macunaíma no 
interior. 

A Chegada ao Interior
No dia 03 de outubro de 2009, pontualmente 

às 10 horas da manhã, se deu início às aulas do 
Curso Básico (hoje, Iniciantes) em três cidades: 
Campinas (com o professor Felipe de Menezes), 
Jundiaí (como professor Rodrigo Polla) e Mogi 
das Cruzes (com o professor Barbosa Neto). Cada 
um em um canto do Estado, separado apenas 
pelo espaço geográfico, mas unido pela paixão 
de ensinar teatro. Foi um semestre cheio de novi-
dades, grandes aprendizados e de uma presença 
constante da formadora Laura Lucce junto aos 
três professores interioranos. Relatórios diários 
de cada atividade, orientações certeiras vindas da 
coordenação pedagógica fizeram com que os três 
cursos alcançassem um grande êxito. Entretanto, 
desses polos, a única cidade que tivemos conti-
nuidade foi Campinas. As outras cidades, Jundiaí 
e Mogi das Cruzes, não firmaram uma parceria 
efetiva com a escola – o que levou o fim das ati-
vidades nesses dois polos. Campinas, por ser da 
região, a cidade com grandes produções culturais 
e um celeiro de artistas, ganhou, por parte do Ma-
cunaíma, o reconhecimento e a promessa de uma 
parceria duradoura. 

O espaço escolhido inicialmente foi o Campus 
Central da Faculdade Veris IBTA Metrocamp, loca-
lizada na Rua Dr. Sales de Oliveira, 1661, na Vila 
Industrial, próximo à Rodoviária Intermunicipal. 
Naquele espaço funcionava durante a semana 
aulas da faculdade com cursos de graduação e 
pós-graduação e, aos sábados, todas as cadeiras 
universitárias eram retiradas para liberar a área 
para o curso livre de teatro, o módulo Básico. Um 
ano depois, em 2010, o Macunaíma foi apresenta-
do a seu novo parceiro: a Academia de Dança Lina 
Penteado – espaço tradicional em Campinas, loca-
lizado no Bosque dos Jequitibás. Lina Penteado é 
uma academia de dança de notoriedade nacional, 
com aulas que vão do clássico ao contemporâneo, 
passando pelo jazz, pela dança moderna, pelo sa-



pateado, entre outras linguagens. Lina Penteado 
tem uma história na dança clássica campineira 
tendo, ela mesma, formado milhares de bailarinos 
de renome nacional e internacional. E foi a pró-
pria Lina Penteado quem recebeu os professores 
Luciano e Debora para a primeira reunião. Na oca-
sião, contou certa vez Debora, que Lina Penteado, 
ao fechar a parceria com o Teatro Escola Macuna-
íma, disse: “Iemanjá foi quem trouxe vocês dois 
para cá.” Era o dia 02 de fevereiro de 2010. Lina 
Penteado já estava se aposentando e transferindo, 
aos poucos, a academia e a batuta de sua escola 
a uma das suas mais notáveis companheiras, a 
bailarina Liliana Testa. Lili, como é conhecida, foi 
quem continuou os trâmites da parceria e que até 
hoje mantém o espaço deixado por Lina, que fale-
ceu em 2016, aos 93 anos de idade.

Hoje o Teatro Escola Macunaíma em Campi-
nas conta com uma estrutura invejável a qualquer 
escola de teatro: um espaço com mais de dez 
amplas salas para aulas práticas, teóricas e de 
maquiagem, com área verde, cantina e espaço de 
convivência para os alunos de dança e teatro que 
se encontram diariamente. Por ainda não possuir 
um teatro próprio, o Macunaíma Campinas apre-
senta suas peças em diversos espaços e teatros 
da cidade, tais como: o Teatro Escola Sia Santa, o 
Espaço Cultural Maria Monteiro, o Teatro Munici-
pal “José de Castro Mendes”, o Teatro Arte e Ofício 
(TAO), bem como o próprio espaço da academia 
Lina Penteado. 

Ao longo dos 10 anos, o Macunaíma Campinas 
se agigantou e se tornou uma das maiores unida-
des da escola – motivo de comemoração do tão 
sonhado Sucesso outrora visionado pelos profes-
sores Nissim, Luciano e Debora. A expansão foi 
tão grande que começou inicialmente com aulas 
apenas aos sábados de manhã, mas logo passou 
a abrigar turmas no período da tarde e, assim, se 
manteve por longos anos. A procura foi tão signi-
ficativa que hoje o Macunaíma Campinas possui 
turmas aos sábados nos três períodos, bem como 
durante a semana no vespertino e noturno – razão 
pela qual necessitou que mais professores, tanto 
do interior quanto da capital, fossem chamados 
para lecionar na unidade. Poucos anos após a 

chegada da escola a Campinas, Wanderley Mar-
tins, Carla Callado e Mônica Cardoso juntaram-
-se ao trio de professores. Nesses dez anos de 
Campinas, o Teatro Escola Macunaíma já formou 
dezenas de atores, tendo passado por ali mais de 
dois mil alunas e alunos e mais de uma dezena 
de professores. Em 2010 estreou com sua primei-
ra montagem Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodri-
gues, dirigida pelo professor Zé Aires. Em 2013 
formou suas duas primeiras aluna, Gleiriane Pau-
la de Souza e Priscila Malagon. Por ser Campinas 
uma cidade estratégica como polo cultural muitos 
estudantes de teatro vêm de cidades do entorno, 
como: São João da Boa Vista, Holambra, Morun-
gaba, Itatiba, Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Capivari, 
Piracicaba, Amparo, Santa Bárbara d’Oeste, Soro-
caba, Rio das Pedras, Leme, Itapira, Jaguariúna, 
Americana, Louveira, Paulínia, Águas de São Pe-
dro, entre outras.

A cada semestre novos são os alunos forma-
dos pela instituição campineira, e aquele sonho 
de Expansão se tornou realidade dado o Suces-
so de seus mestres, aprendizes, funcionários, co-
ordenadores e diretores.

PROFESSORES QUE JÁ PASSARAM 
PELO MACUNAÍMA CAMPINAS

 • Alex Capelossa
 • Barbosa Neto
 • Carla Callado
 • Carol Costa
 • Cristina Maluli
 • Felipe de Menezes
 • Laura Lucce
 • Lucas de Lucca
 • Lúcia de Lélis
 • Marcela Grandolpho
 • Mônica Cardoso
 • Mônica Granndo
 • Rodrigo Polla
 • Thiago Silveira
 • Wanderley Martins
 • Zé Aires 


