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Depoimento de Gleiriane Paula de Souza, primeira 
aluna formada pelo Macunaíma Campinas

Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que fui co-
nhecer uma aula de teatro, nesta fase estava iniciando um 
trabalho de gerente em uma multinacional e fazendo facul-
dade. 

Minha timidez estava atrapalhando meu crescimento 
pessoal e profissional, pois não conseguia falar em público 
e fazer apresentações de resultado. 

Uma professora da faculdade me recomendou fazer te-
atro e então um certo dia eu chego de saia e salto alto à 
escola, disse que só queria conhecer, não queria ser atriz ou 
fazer qualquer apresentação de peça.

Assim que se passaram cinco anos, sete apresentações, 
muitos acontecimentos em cena e na minha vida pessoal. 

O teatro transforma as pessoas não em atores e atrizes 
e sim transforma seres humanos. 

Quando eu comecei a fazer o curso, eu queria perder 
a timidez, mas perdi orgulhos, perdi preconceitos, perdi 
crenças limitantes, perdi medo, perdi EGO e aprendi a olhar 
para o próximo sem barreiras, aprendi a me soltar, aprendi 
a me expressar, aprendi a dar minhas opiniões, aprendi a 
trabalhar em grupo com diferentes pensamentos e aprendi 
a trabalhar a diversidade. 

Sem dúvida o teatro foi um divisor de águas na minha 
vida, recebi ensinamentos dos meus grandes mestres e pro-
fessores que vão muito além dos palcos ou da sala de aula, 
pois eu os trago para minha vida. 

Desde criar teses e antíteses, como reconhecer todo o 
espaço, sentir, trabalhar minhas expressões, desenvolver 
criatividade e “desmecanizar” o corpo e a mente. 

O teatro não tem idade, cor, sexualidade, peso ou qual-
quer etnia, e esta experiência transformou minha vida, não 
só no mundo profissional, intelectual, como no meu desen-
volvimento pessoal.

Sou muito grata a todos meus mestres e diretores, pois 
desde o primeiro dia me apaixonei pelas artes e evolui como 
ser humano, pois acredito que quando nós nos transforma-
mos, automaticamente melhoramos o mundo e as pessoas 
ao nosso redor. 

Concordo com Augusto Boal que diz: “O teatro é uma 
forma de conhecimento e deve ser também um meio de 
transformar a sociedade. Pode nos ajudar a construir o futu-
ro, em vez de mansamente esperarmos por ele.”

Depoimento da aluna Danielle Lanzarini, ex-aluna 
do curso profissionalizante da Unidade Campinas do 
Teatro Escola Macunaíma 

 Terra do interior. in·te·ri·or |ô| (latim interior, -ius): 
que está na parte de dentro; que se refere à alma; coração; 

seio; âmago. 
Interior, um nome tão apropriado quanto seus significa-

dos. Neste espaço, a escola chega às origens mais íntimas 
do que Nissim Castiel desejava, ao passo que como aluno 
se chega às partes mais profundas de seu coração. Neste 
espaço, a escola vinda da capital é acolhida, enquanto que 
seus alunos têm seus sonhos e desejos amparados. Neste 
espaço, a escola nutre e finca raízes e no seu seio seus alu-
nos são carinhosamente alimentados. 

Macu Campinas, um interior na mais belas das tradu-
ções, da ótica da escola e de seus alunos. Nesta terra se 
brota e saúda a renovação dos votos teatrais. 

Logo lembramos que em solo vazio nada se cresce. Não 
se faz teatro só com paredes e tábuas. Adentrando suas por-
tas, logo percebemos que ali os alicerces mais preciosos 
do Macu Campinas têm nome e sobrenome: seus mestres! 
Estes, que com a coletividade vinda de suas vivências do 
teatro de grupo, unem corações e os despertam para que o 
que se faça ali seja genuíno.

Pouco a pouco um espaço privilegiado vai sendo culti-
vado dentro de nós. É difícil não criar um carinho especial 
por aqueles que nos fazem transcender quem somos. Uma 
gratidão eterna se instaura por nos apresentarem não so-
mente um mundo por óticas externas nunca vistas, mas so-
bretudo, por nos colocarem de frente com nosso próprio eu, 
até então desconhecido. Estando disposto a desvendar uma 
outra alma, necessariamente a sua própria aparece diante 
de si, é preciso amá-la e estar disponível para conhecê-la! É 
um delicioso processo de (re)descobertas.

É fácil diluir estas lembranças; o tempo passa e a sensa-
ção de descoberta adormece, é como se tudo isto e todo o 
conhecimento estivesse sempre dentro de nós. Os registros 
vêm para nos recordar de como o caminho foi enriquecedor! 

Aos atuais e futuros, mergulhem e se deliciem com os 
frutos que virão desta intensa e encantadora experiência. 
Acredite: o caminho só é tão transformador para os que 
mergulham e se permitem! Parafraseado Vinícius de Mora-
es:  O Macu “[..] só se dá pra quem se deu, pra quem amou, 
pra quem chorou, pra quem sofreu. [...] Ai de quem não ras-
ga o coração!”

Com o coração aquecido de lembranças, afirmo que o 
verdadeiramente efêmero é apenas aquilo que parte sem 
transformar, acredito fielmente que tudo que toca genui-
namente reverbera adiante. O tempo físico não tem forças 
para interromper o que estonteia internamente.  Tudo aquilo 
em mim foi transformado e despertado pelo Macu, perma-
nece ao meu lado trilhando comigo meus caminhos. 

Minha eterna gratidão!
Como dizem os esquimós ao se despedir: “Bue-há” (con-

tinue a existir!). 


