
em
 p

ro
ce

ss
o

Projeto Poético Pedagógico 
Globalizante - PPPG
Por Renata Kamla1

Turma: PA5 – Noite – Unidade Marechal
Peça: Aqui Estamos de Volta Pra Casa, Depois da Grande ressaca, 
Com os Bolsos Cheios de Pão
Primeiro Semestre de 2017

Noite hetaira 
Vistosa palmeira 

Engalanada 
Enjaulada no lodaçal

Leque nu 
Hetaira calma 

Esculpida 
Na ventarola do canal

Cá embaixo a rua cheia 
Lá em cima a lua cheia 
Cá embaixo a rua cheia 
Lá em cima a lua cheia 
Cá em baixo a rua cheia 
Lá em cima a lua cheia

Noite hetaira 
Calma ventarola 

Verola 
E o mar que mais parece 

Um caramujo cor de chumbo 
Plúmbeo 

E o mar que mais parece 
Um caramujo cor de chumbo 

Plúmbeo
Há um grande cansaço de explicar o mar 
Há um grande cansaço de explicar o mar 

Há um grande cansaço de explicar 
Há um grande cansaço de explicar o mar

Noturno do Mangue  (Música inicial da peça)
Ná Ozzetti e Zé Miguel Wisnik

1. Atriz, encenadora, diretora, psicopedagoga, arte-terapeuta e doutora em Artes Cênicas pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Atua como professora do Teatro Escola Macunaí-
ma e da Universidade Anhembi Morumbi, autora do livro: Um Olhar Através de... Máscaras: Uma Possibilidade 
Pedagógica (Perspectiva, 2014).   



Tudo começou com o convite para ser a professora 
de montagem do PA52. Para nós, professores, é sem-
pre um reconhecimento do nosso trabalho quando a 
turma nos convida. Um grupo que eu já conhecia, já 
tinha dado aula de PA1 e treinamento clownesco para 
a maioria dos alunos e acompanhado a jornada deles 
aqui no Macunaíma, a montagem anterior dos respec-
tivos alunos que formaram a turma tinha sido com a 
professora Simone Shuba e o com o professor Carlos 
Eduardo Witter (Cadu), tudo de bom! Mas as expecta-
tivas não são só alimentadas pelos alunos, também 
são alimentadas pelos professores. Eu estava curiosa 
para saber o porquê do convite, quais as expectativas 
deles em relação ao meu trabalho e quais os interes-
ses dos alunos em relação ao projeto de pesquisa a 
ser desenvolvido. Antes de iniciarmos o semestre, já 
havia me comunicado com a aluna Iris Nascimento, 
representante da turma nesse primeiro contato e pedi 
para ela falar com a turma para pensarem no que os 
inquietava como pessoa e como artistas.

O início do semestre foi muito difícil para mim, 
acredito que pelas frustrações devido as minhas ex-
pectativas ao lançar esses primeiros questionamen-
tos: O que os inquieta enquanto pessoas e artistas? O 
porquê da escolha do professor? O que aprenderam 
do sistema de atuação de Konstantin Stanislávski ao 
longo da jornada de estudo no Teatro Escola Macuna-
íma (Macu) e quais as dificuldades ainda presentes? 

As respostas foram confusas, a minha escolha 
como professora me pareceu algo mais afetivo e pelo 
“estigma” de ser organizada, firme com a conduta 
disciplinar dos alunos. Ora, e a minha pesquisa artís-
tica? E as minhas pesquisas acadêmicas? Quais as 
referências que esses alunos tinham sobre a minha 
atuação nas artes? Como fizeram uma escolha tão 
importante sem saber o que queriam?

2. A disciplina de montagem refere-se à aula de Interpretação, que consiste na 
criação de uma peça que é apresentada no final do semestre, durante a Mostra 
de Teatro do Macunaíma. A partir do segundo semestre de 2019, a disciplina 
passou a ter o nome de Atuação. A sigla PA significa: Preparação de Ator. No 
PA5, que é o último semestre do curso, os alunos podem escolher um professor. 

Quanto ao sistema stanislavskiano e sua apropria-
ção, houve grande dificuldade para detectarem o que 
tinham conhecimento e o que não tinham. Aparece-
ram frases, como “O que menos estudamos no Macu 
foi o Stanislávski” ou “Estudamos Lecoq e Grotowski”, 
mas não sabiam a priori dizer sobre o Sistema propos-
to pela escola na qual estavam se formando e nem 
sobre as conexões desses autores citados com o Sis-
tema. Isso me assustou muito! Como assim?

O hábito dos registros das aulas e sua leitura em 
roda ou de alguma forma de anotação, protocolos 
ou diário de bordo, também não estava presente na 
sistemática deles, outra surpresa, já que quase todos 
os professores da escola trabalham de alguma forma 
com o procedimento do registro. Como era uma jun-
ção de turmas de períodos diferentes, fiquei mape-
ando as práticas anteriores para entender o vivido e 
achar caminhos que possibilitassem destrinchar es-
ses conhecimentos que sei que tinham, detectar as 
dificuldades para saber por onde começar o trabalho, 
sendo que a minha meta, o Onde Chegar3, era exa-
tamente isso, trazer à tona a consciência do percurso 
percorrido, fazendo as devidas conexões prático-teó-
ricas. 

Lancei como metas a conquistar durante o semes-
tre, que os alunos, futuros artistas criadores profis-
sionais, tivessem autonomia de criação, de escolha 
e de decisão, consciência do caminho artístico-peda-
gógico percorrido. Para isso retomaria os conceitos 
stanislavskianos usando o livro: Análise-Ação – Práti-
cas das Ideias Teatrais de Stanislávski, de Maria Kne-
bel, traduzido para o português por Marina Tenório e 
Diego Moschkovich, como referência do Sistema, e 
deixando claro que outras obras seriam dadas como 
complemento ao processo de pesquisa, mas que 
a atuação seguiria a revisão e aprofundamento dos 
conceitos stanislavskianos, já que trabalhamos com 

3. No projeto desenvolvido referente ao tema da mostra e apresentado ao aluno 
no início das aulas, um dos tópicos é: Onde chegar? Ou seja, uma meta traçada 
pelo professor para a turma específica. 
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um currículo em espiral.
Assim, com muito trabalho pela frente, inicia-

mos o semestre. Minha preocupação era tentar 
sanar as dúvidas de atuação dentro do Sistema 
e fazê-los se perceberem enquanto coletivo de 
artistas autônomos.

Procedimentos para criar o projeto juntos: 
O meu, o seu, o nosso projeto

O que é meu?
O que é seu?
O que é nosso?

Os primeiros passos foram tentar coletivamen-
te encontrar o tema da nossa pesquisa, esclare-
cer o que significa uma pesquisa prático-teórica 
em teatro, como é o Projeto Pesquisa proposto 
pela escola e retomar o hábito dos registros indi-
viduais, fazendo os cadernos pessoais, seguindo 
as propostas pedagógicas da professora Sumaya 
Mattar4. Cada aluno produziu seu próprio cader-
no, onde deveria colocar suas observações, apon-
tamentos acerca das aulas, dúvidas, questiona-
mentos e compartilhar com o coletivo na roda de 
conversa no final de cada encontro.

4. Ao cursar a disciplina Arte, Experiência e Educação, Cartografias de Si: 
Percursos de Formação e Processos Criativos de Professores-Propositores, 
ministrada pela professora Sumaya Mattar no departamento de Pós-Gra-
duação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP, du-
rante o segundo semestre do ano de 2014, vivenciei a prática da confecção 
artesanal dos cadernos de registro poético. Ao fazer o seu próprio caderno, 
o sujeito passa a se apropriar da sua própria criação. 

Esse procedimento da confecção e o registro 
individual no seu próprio caderno foi frustrante, 
não sei se gostaram, parecia que estávamos per-
dendo tempo, houve pouco retorno e raras refle-
xões vieram destes registros, somente no final do 
semestre os pensamentos passaram a ter maior 
consistência, depois das avaliações bimestrais. 
Alguns alunos me relataram que não sabiam re-
gistrar, que não sabiam o que escrever nos seus 
próprios cadernos.

Ao longo do semestre, insisti com essa prática, 
até o último dia, lançando perguntas questiona-
doras, por exemplo: Como o espaço cênico, a 
espacialização construída pelo coletivo in-
terfere na criação e atuação do ator? O que 
é treinamento para você? O que é o pedagó-
gico no teatro? Como traçar uma Supertarefa 
para um texto não dramático? Se o Sistema 
se refere a um meio de atuação e não a uma 
estética, qual a dificuldade de atuar com um 
texto não dramático?

A teoria e prática caminharam juntas. Alimen-
tada pela Semana de Planejamento5 trabalhei 
muito o conceito de atmosfera, simetria espacial, 
ensamble e com as maratonas. Estes procedi-
mentos passaram a ser nosso treinamento ener-
gético.

5. Em janeiro de 2017, tivemos na nossa Semana de Planejamento, um cur-
so com Alejandro González e Ma Zhenghong sobre os princípios teatrais 
de Michael Tchékhov.

Confecção dos cadernos de registro.
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Treinamento.
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O treinamento virou cena, passou a fazer par-
te da encenação. Essa foi outra dificuldade: fazê-
-los entender que o treinamento já é a cena, já é o 
processo de vivência e encenação, já é, não está 
separado, já é a aula, trata-se de uma unidade só. 

As leituras complementares e recomendadas, 
discutidas em, roda foram: “Qual é a Inquietude 
de Hoje?”, de Ney Piacentin; “O Texto e a Dra-
maturgia – Vozes da Escritura Cênica”, de Maria 
Thais; “Dramaturgia – O Trabalho das Ações”, de 
Eugenio Barba; “Quando a Cidade Ocupa o Pal-
co”, de Juliana Guimarães, texto sobre a peça 
100% São Paulo, do grupo suíço-alemão Rimini 
Protokoll, apresentada na MITsp (Mostra Interna-
cional de Teatro de São Paulo) de 2015. Estes tex-
tos serviram de inspiração para a busca do querer 
coletivo, o que era do grupo e não meu e também 
tiveram como objetivo ampliar o repertório dos 
alunos. Lancei as perguntas: O que me dói e o 
que me dá prazer?  E estas deveriam ser respondi-
das em forma de cenas-respostas, também para 
investigar as inquietações pessoais. Pesquisamos 
os questionamentos sobre a sociedade líquida do 
filósofo Zygmund Bauman, as peças didáticas de 
Bertolt Brecht e “O Teatro e a Peste”, de Antonin 
Artaud. 

Acredito que tantas referências acabaram 
amedrontando os alunos, que ficavam em silên-
cio esperando que a proposta ou o texto da mon-
tagem chegasse pronto e não entendiam que era 
para pensarmos juntos, que as escolhas deveriam 
ser deles, que a encenação seria construída dia a 
dia no processo da Análise Ativa. Ao mesmo tem-
po, estava buscando algo contemporâneo, queria 
trabalhar com temas atuais, com as questões que 
estamos vivendo hoje, queria resgatar o trabalho 
com um texto dramático e juntar com o processo 
de vivência, uma vivência não é separada da ou-
tra: o trabalho do ator sobre si mesmo no processo 
criador das vivencias e o trabalho do ator sobre si 
mesmo no processo da encarnação e criação do pa-
pel se bifurcam, se misturam, não são separados. 
Para mim parecia que os alunos estavam sempre 
na primeira parte das experiências stanislavskia-

nas voltadas para a Imaginação, Comunicação e 
improvisações, mas e a relação com o papel? Com 
a palavra falada? O eu dentro das Circunstâncias 
Propostas na obra? 

Logo, após essas fomentações e criações de-
les, após os questionamentos, chegamos coleti-
vamente ao tema norteador da investigação do 
semestre: O preço e o tempo de cada um de 
nós/ O que há de humano em nós. 

O que é meu: Encontros de amor na imper-
manência da cidade de São Paulo. Existe amor em 
SP? Vem, senta aqui do meu lado, deixa o mundo 
girar, jamais seremos tão jovens...

O que é deles: O que há de humano em nós?
O que é nosso: O preço e o tempo de cada um 

de nós / O que há de humano em nós. 

Para investigarmos esse tema, sugeri a análise 
e vivência do texto: Com os Bolsos Cheios de Pão, 
de Matéi Visniec, pois a temática ia ao encontro 
dos nossos objetivos, ainda não era o texto esco-
lhido para a montagem, mas uma primeira inves-
tigação cênica. Percebi nessa prática a grande di-
ficuldade com o entendimento de circunstâncias.

Parecia que tínhamos encontrado o nosso au-
tor. Com o intuito de escolher apenas uma, suge-
ri a leitura de várias peças curtas do dramaturgo 
romeno Matéi Visniec: Com os Bolsos Cheios de 
Pão; Cuidado Com as Velhinhas Carentes e Solitá-
rias; Pense Que Você é Deus; Aqui Estamos Com 
Milhares de Cães Vindos do Mar; A Grande Ressaca; 
O País Está Consternado; Espere o Calorão Passar; 
A Volta Para Casa; e A Máquina de Pagar Contas. 

Os alunos fizeram vários estudos preciosos 
de cada uma dessas peças, trouxeram ideias e 
apontamentos de cenas muito interessantes, mas 
com aspectos estéticos e menos vivenciais. O mo-
mento de escolhermos e selecionarmos o que fi-
caria para a encenação final foi muito difícil, pois 
os alunos não queriam eliminar nenhum texto. 
Como minha proposta era que fizéssemos as es-
colhas coletivamente, eu deixei que assumissem 
as consequências de manterem todas as peças, 
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logo, tivemos um espetáculo de uma hora e meia. 
Permiti que tivessem a oportunidade de susten-
tar uma peça longa, de batalhar para realizar uma 
cena difícil, eram alunos que estavam se forman-
do, o momento de ousar era esse.

Tivemos momentos muito difíceis de entendi-
mento das circunstâncias do texto. Todos os tex-
tos foram lidos em sala de aula, estudamos juntos 
e fizemos etapa por etapa da Análise Ativa, mas 
voltávamos sempre para as Circunstâncias Pro-
postas. Os alunos tiveram muita dificuldade para 
entenderem o que estavam fazendo e se não se 
entende não se vive, não há organicidade. Assim 
fazíamos a revisão e aprofundamento dos concei-
tos do sistema, usando o livro da Maria Knebel 
como referência, isso foi feito até o último momen-
to, mesmo durante as apresentações da mostra, 
entendendo junto com o público a maravilha das 
palavras deste autor ditas por eles na vivência, en-
tendendo a cada dia os acontecimentos de cada 
texto, fazendo a liga entre esses acontecimentos 
e o Superobjetivo / Supertarefa proposto: Revelar 
a incapacidade humana em uma aparente ca-
pacidade / Quero parecer superior e dono da 
verdade. 

A Ação Contínua das personagens para se efe-
tivar a Supertarefa traçada e a Contração Trans-
versal realizada pelas relações de amor, na cena 
final da peça, se efetivaram de fato nos momentos 
das apresentações e do encontro com o público. 
Os conceitos do Sistema passaram a existir no vi-
ver das apresentações.

Outro aspecto importante da pesquisa foi a 
conjunção entre realidade e ficção, trouxemos 
aspectos da nossa realidade brasileira, do dia a 
dia de cada um de nós e do nosso entorno de São 
Paulo e do bairro do Campos Elíseos para a ence-
nação. 3

Gravei o barulho de helicópteros nos dias das 
ações policiais na região conhecida como “cra-
colândia” aqui no bairro, levei para os ensaios, e 

isso foi inserido na primeira cena da peça. Nos 
dias das apresentações, em vários momentos, 
nós ouvimos de verdade esses helicópteros na re-
gião. O aqui e agora realmente acontecendo.

Os dias das apresentações foram intensos; as 
atuações, as projeções, a iluminação, as músicas 
e o público foram peças que se completavam na 
encenação.  

Com o intuito de compartilhar também as di-
ficuldades vividas durante o processo e não só 
apontar o que deu certo, destaco alguns aponta-
mentos do meu caderno de registro:

Transcrição de alguns trechos de meus re-
gistros pessoais durante o semestre: 

     
Concluo que definitivamente os alunos não 

sabem ler textos em casa, fazem leituras su-
perficiais do texto, buscam o entendimento ra-
pidamente. Em um texto contemporâneo, que 
não segue a linha dramática, é fundamental 
esse momento de estudo coletivo.

As maratonas vão se transformando em es-
truturas cada vez mais definidas relacionadas 
ao nosso tema: Qual é o preço de cada um / 
o que há de humano em nós. A trilha sonora 
também está se configurando no jogo. 

Cena da peça: Assuntos atuais.
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Inspirados pela música Sangue Latino, do 
Ney Matogrosso, respondam às perguntas: 
Quais são os meus mortos? Meus caminhos 
tortos? Quais são meus gritos e desabafos? 
Tragam placas escritas com essas respostas: 
Decepção, as respostas cênicas foram frágeis, 
superficiais, sem contexto político e caindo no 
óbvio.

Frase do Matéi Visniec, mais significativa: 
“A palavra é um ato de resistência! Então, en-
tão, entendam o que estão falando!”

Falei do conceito de perejivánie, segundo os 
alunos, eles nunca ouviram essa palavra (???) – 
Experiência do vivo, eu falei!!!! Vivência!!!

Fizemos uma roda para ler os cadernos e 
refletir sobre os registros. Infelizmente esse 
procedimento não rola, eles não compartilham 
suas escritas, pelo fato, talvez, de não terem 
registro. Não há o hábito de escrever no final 
de cada aula, eles demoram muito para fazer 
as anotações, ficam envergonhados de ler e 
de se expor. Falei da importância da materia-
lização do vivido e que não “impus” e nem es-
tou obrigando a sistematização desse registro, 
não é para nota, não é para a avaliação, tem 
que ser algo natural e importante para cada 
um, mas se estão no PA5 e estão numa escola 
em que sempre se trabalhou com registro, por 
que é tão difícil fazê-lo? Por que eles não têm a 
obrigatoriedade? Eles produzem bem, realizam 
boas cenas, são criativos, mas não se colocam 
nas rodas. Porém, se começamos a conversar 
sobre algo relevante social e politicamente que 
tem a ver com a temática da peça, a conversa 
rola solta, eles se posicionam e dialogam, só 
que não entendem que isso é pesquisa, que 
isso tem que ser registrado.

Diante da dificuldade dos alunos de sair 
das fórmulas prontas da cena, eu estudei mais 
a obra em casa, li novamente todos os textos 
e senti-me mais apta para ajudar os alunos 
nessa empreitada. O mais incrível disso é rea-
firmar que as respostas encontram-se na base 
stanislavskiana. Pedi para que voltassem aos 
textos e percebessem as relações presentes 
em cada um deles, os conflitos, a humanida-
de, o olho no olho e o sentido de cada palavra, 
para não se preocuparem mais com a forma, 
com a estética, mas que simplesmente se 
olhassem em cena.  Dei um tempo para que 
retomassem os estudos com cada dupla e de-
pois partimos para o treinamento inicial resga-
tando o que seria o Superobjetivo, a Linha de 
Ação Contínua e a Contra-Ação Transversante, 
ou seja, se o Superobjetivo é: parecer ser su-
perior aos outros, estar nas relações líquidas, 
o que seria a Contra-Ação disso? São os mo-
mentos de encontros de amor, os momentos 
de olhar profundamente para o outro. Assim, 
fizemos as caminhadas das maratonas com 
esse fundamento, não se olhar, quase atrope-
lar uns aos outros, quase passar por cima do 
outro e depois olhando e abraçando-se. Depois 
dessa aula, tudo fluiu.

Durante e Após as apresentações: 
Como professora-diretora-pedagoga fiquei 

muito orgulhosa do trabalho que fizemos juntos. 
Foi lindo vê-los juntos, presentes e finalmente 
entendendo o que estavam fazendo, seguros e 
agindo como profissionais. Vi a evolução artística 
e pessoal de cada um. O acontecimento pedagó-
gico se realizou. Realizaram os registros e fizeram 
cadernos maravilhosos. Destaco o caderno de re-
gistro do aluno Murillo Nascimento:       

Hoje sou uma profissional melhor, aprendi 
muito, foi árduo, fiquei doente, cansada, mas ain-
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Caderno de registro do aluno Murilo Nascimento.
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Caderno de registro do aluno Murilo Nascimento.
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Caderno de registro do aluno Murilo Nascimento.
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Cena da peça: Assuntos atuais.
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Caderno de registro do aluno Murilo Nascimento.
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Caderno de registro do aluno Murilo Nascimento.
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da resisto, ainda persisto, ainda existo, acredito e 
tenho a ousadia de me comparar a Stanislávski, 
acho que posso mudar um pouquinho o mundo 
com a arte.

Evoé!!!

Meu amor, essa é a última oração 
Pra salvar seu coração 

Coração não é tão simples quanto pensa 
Nele cabe o que não cabe na despensa

Cabe o meu amor 
Cabem três vidas inteiras 

Cabe uma penteadeira 
Cabe nós dois

Cabe até o meu amor, essa é a última oração 
Pra salvar seu coração 

Coração não é tão simples quanto pensa 
Nele cabe o que não cabe na despensa

Cabe o meu amor 
Cabem três vidas inteiras 

Cabe uma penteadeira 
Cabe nós dois

Cabe até o meu amor, essa é a última oração 
Pra salvar seu coração 

Coração não é tão simples quanto pensa 
Nele cabe o que não cabe na despensa

Cabe o meu amor 
Cabem três vidas inteiras 

Cabe uma penteadeira 
Cabe essa oração

Oração (Contração transversal - momento final 
da peça) - A Banda Mais Bonita da Cidade.
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