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SINOPSE 
 

A Quietude dos Sábios é uma peça de Teatro Global que procura responder à pergunta: 

Onde perdemos a nossa humanidade? 

Uma poderosa força inconsciente empurra os seres humanos a beberem o sangue uns 

dos outros. Daí emerge uma dinâmica entre essa força opressora, a humanidade vítima 

da sua hipnose e a humanidade consciente que procura travar o dominador. O resultado 

final é surpreendente e libertador para todas as partes. Após essa revelação, o leitor é 

convidado a experimentar a alegria de viver em simplicidade e conexão com os outros, 

consciente da própria unicidade 

As peças de Teatro Global são escritas diretamente a partir do inconsciente coletivo e 

trazem pistas sobre o drama humano que vivemos em conjunto e formas de o resolver. 

Numa linguagem simbólica e rica de experiências vividas, a sabedoria emerge de 

maneira condensada e convida a uma leitura contemplativa, permitindo que as cenas e 

as palavras ressoem no leitor e façam emergir uma compreensão pessoal.  

O Teatro Global acontece ao contrário: primeiro subimos a palco e depois escrevemos 

a peça! Subimos a palco e deixamos que aquilo que está vivo em nós nos habite ainda 

mais e nos fale da humanidade que todos partilhamos. As imagens e os diálogos de 

cada cena são transcrições literais do que aconteceu em palco depois de expurgado o 

ruído inerente ao processo de desdobrar. 

 

Este livro contém: 

1) A peça de teatro, ao longo de várias cenas, com ilustrações. 

2) Proposta de reflexão para que o leitor aplique essa sabedoria ao seu contexto de vida 

e à resolução dos desafios que enfrenta. 
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PEÇA DE TEATRO 
 

PRIMEIRA CENA 

O ELEFANTE 

 

 

 

Está um elefante na sala. É cinzento e grande. Tem a cabeça baixa e uma atitude de 

submissão.  

 

[Mulher] Apetece-me abraçá-lo, falar-lhe ao ouvido e ficar aqui com ele, ao seu lado. 

Ao estar com o elefante sinto uma enorme tristeza das atrocidades que nós humanos 

fazemos uns aos outros, aos animais e à natureza. Uma tristeza muito profunda e uma 

impotência. Como é que se sai daqui? 

Como humana sinto vergonha e preciso de pedir desculpas. Sinto-me impotente. Onde 

é que nós perdemos o ser-humano? Onde ficou? Onde está? 
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SEGUNDA CENA 

A MÚSICA 

 

 

 

[Anciã] Parece que há uma música que sai do topo da cabeça de cada pessoa. 

Cada um tem a sua própria música, com um ritmo particular. 

 

[Mulher] Essa música parece distante, não a consigo escutar. 

 

[Anciã] Eu não consigo ouvi-la. Só consigo ver a pauta a sair do topo da cabeça. 

Como se fosse as mínimas, semínimas… tudo isso… vão saindo do topo da 

cabeça em direção ao alto… de cada uma das pessoas. E elas embalam-se a 

esse som, a esse ritmo, a essa melodia. 

http://www.entreteser.org/
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[Mulher] O que é que essa melodia diz? 

 

[Anciã] É o som da criação de cada um. Cada um tem a sua própria melodia. É 

um marco. A sua unicidade. Ela permite a regeneração. 

 

[Mulher] Senti que essa pauta não só subia para os céus como descia para 

todas as células e senti-as a acordar, a regenerar. É como se fossem 

acordadas por uma vibração. Tenho uma sensação de elevação. 

É como se esta música me levasse aos céus e curasse tudo.   

http://www.entreteser.org/
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TERCEIRA CENA 

O CÁLICE 

 

 

A mão faz um movimento como se estivesse a desenhar um cálice: ir fundo para acolher 

algo. E há sangue vermelho no fundo do cálice. 

 

[Mulher] Vi o cálice com o sangue e a mensagem: bebe deste cálice. Como assim vou 

beber do cálice? Não vou beber sangue! Não consigo. Não é medo, é rejeição. Bleehhh, 

bleehhh! 

Vem um choro. Como posso beber desse cálice? Ai, isto é muito forte. Arrrrhhh! Como 

é que eu posso aceitar o teu sacrifício? 

 

http://www.entreteser.org/
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[Facilitador] Isso faz-me lembrar os Maias. 

 

[Mulher] Sim! Ai, que nojo! Tem a ver com sacrifício, mas um sacrifício distorcido: 

beber o sangue dos outros.  

 

[Facilitador] Há três pessoas que dançam e balançam o corpo, como se estivessem lá 

contigo, à tua volta. 

 

[Mulher] É uma crença que diz que para haver prosperidade tem de haver sacrifício 

humano. Temos de beber o sangue uns dos outros. Acha que para sobreviver se tem 

de beber o sangue dos outros… para agradar aos deuses. 

 

[Facilitador] Essa era a pergunta do elefante… onde perdemos a humanidade?  

http://www.entreteser.org/
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QUARTA CENA 

A HIPNOSE 

 

 

 

Alguém que está numa posição de autoridade… é mais do que uma pessoa… tem 

informação… é um campo vibracional... que domina através de um efeito de hipnose. 

 

[Dominador] Se queres a vida, tens de beber o sangue. 

 

[Defensor] Quem participa nisso? Por que não dizemos que não? Por que é que 

continuamos a dizer que sim? Por que é que não paramos? Temos mesmo que beber 

esse cálice? Quem manda isso? Esse que manda tem mesmo autoridade? 

http://www.entreteser.org/
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[Vítima] Eu fiquei imóvel, completamente sem me mexer. Como se estivesse mesmo 

hipnotizada e não tivesse ação nenhuma. Como se não tivesse capacidade de agir, 

nem de pensar, nem de coisa nenhuma… completamente dominada. 

 

[Dominador] Isso! Isso! É isso que eu quero! 

 

[Vítima] Completamente entorpecida… alienada. Está tudo alterado. Está tudo 

deturpado. É tudo um engodo. É tudo um engano. 

 

[Defensor] Eu não quero! Quem és tu? Eu não vou fazer isso. Sinto-me revoltada. Não 

quero isso. Só consigo sentir o enjoo e dizer: Não! Acabou! Não quero mais isso! 

 

[Dominador] Não me interesso por ti nem pelo que dizes! A vítima é que me interessa. 

E estou focado nela. 

 

[Vítima] Estou envolvida por umas correntes grossíssimas. E agora é como se eu 

precisasse de sentir, sentir, sentir até ter força para rebentar essas correntes. 

 

[Defensor] Eu estou mesmo a fazer frente a isto, não quero mais esta energia, como se 

eu não permitisse que ela existisse.  

 

[Dominador] Para mim tu, defensor, não existes! Para mim só existe a vítima. 

 

A vítima resiste e resiste cada vez mais à força do dominador. O dominador aumenta 

mais e mais a sua opressão até chegar a um clímax. 

 

[Observador] UAU! A vítima libertou-se!  

http://www.entreteser.org/
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ENTRE CENAS 

O QUE ACONTECEU? 

 

 

 

[Vítima] Havia uma força que apertava, apertava e a dada altura eu estava a deixar-me 

dominar completamente, como se estivesse completamente hipnotizada e dominada 

e, por isso, eu não via nada.  

Estava completamente naquela ilusão. Parecia que eu não tinha energia e que não 

havia hipótese nenhuma de eu sair dali porque o dominador era muito forte e eu 

sentia-me completamente arrasada. E sentia-me presa, presa, presa quase até à 

morte. Não me conseguia mexer e o meu corpo estava todo comprimido. Aquilo era 

quase uma dominação completa. Era como se eu estivesse esmagada por aquela 

força. 

Até que a dor se tornou tão insuportável, com aquelas correntes tão fortes a apertar e 

apertar… a sensação de sufoco… quase de não existência… em que só se sentia o 

domínio e o aperto no corpo. Então, ou eu era esmagada ou tinha que reagir. 

E foi aí que comecei a fazer força contrária e a fazer oposição para me libertar. O 

movimento passou a ser para fora, para fora, para fora até que rebentou as correntes. 

E teve de ser assim, utilizando a força. Não dava para ser subtil. Tinha mesmo de ser 

utilizando a força toda de expansão para fora. 

 

http://www.entreteser.org/
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[Defensor] Para mim foi fantástico o dominador ter dito que eu não existia. Nesse 

momento pensei: Ai é? Ainda bem que não me vês! Porque eu estou aqui na mesma e 

tenho poder e eu vou travar-te à mesma. E travei, porque ela soltou-se. Tenho estado 

só a mexer as mãos levemente, sem fazer mais nada. Não me vês? Ainda bem! Pela 

primeira vez foi bom não ser vista. Não preciso de ser vista para ter poder, para não 

permitir o abuso. 

Eu não preciso de estar a gritar e a estrebuchar. O meu poder está noutro sítio. Está na 

minha invisibilidade.  

 

[Dominador] No momento do clímax de dominação sobre a vítima eu senti um 

contacto. É como se tivesse sentido uma faísca milesimal de humanidade em mim 

mesmo, e fiquei parado… nesse momento ela já se tinha libertado, mas eu fiquei 

parado e a notar para mim mesmo: mas é isto que eu preciso! O que eu quero é esta 

ligação.  

A minha energia tinha o impulso de dominação e envolvia a vítima por todos os lados, 

e ao envolver era como se abraçasse, abraçasse, abraçasse… e ao abraçar, de repente 

senti uma conexão com esse outro ser. Senti a conexão a partir de um lugar íntegro, 

que não era de dominação e tive esse reconhecimento. Cheguei, é isto que eu quero! E 

desejava mais disso, mas ela tinha se ido embora! Essa foi a parte má. 

A faísca de conexão foi no exato momento em que ela se libertou. Foi na fricção do 

dominar e do esforço dela para sair que essa faísca se deu. 

 

[Observador] Quando expressei UAU! foi porque se tinha atingido o objetivo. A vítima 

deixou de ser vítima. Acabou-se. Já não há mais enganche para o dominador. Ela 

conseguiu! Saiu! Já não há mais história. A partir deste momento o dominador está 

por conta própria. Ou se reconecta ou morre.  
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QUINTA CENA 

O CAMINHO DO DOMINADOR 

 

 

 

[Dominador] Estou a perguntar-me: o que é que é isto que aconteceu? Já não tenho 

interesse na vítima. Antes ela era a presa e eu ia lá sugar coisas. Agora não quero, não 

tenho interesse. Estou a perguntar-me: qual é o meu caminho? 

Sei que estou por conta própria. Mas estou bem, não estou triste com isso. É como se 

tivesse um caminho à minha frente. Vejo esse caminho e sinto que ele tem 

sustentação.  

Que estranho! Como é que eu consigo ter forças? Sinto umas mãos debaixo de mim, 

uma sustentação, umas mãos que amparam… que mãos sãos essas? 

 

[Defensor] São as minhas, mas eu não estou a interferir, estou só a dar-te uma opção.  

 

[Dominador] O que estavas a fazer? 

 

[Defensor] Estava a fazer ho’oponopono, a cantar uma música e a ligar o meu coração 

ao teu. Pergunto-me se te consegues levantar e fazer o caminho. 

 

[Dominador] Senti um abrir de perceção por ter conseguido notar coisas que não 

estavam à frente dos meus olhos. Consegui notar que havia algo aqui que não vinha 

de mim nem do que estava à minha volta, mas que era a tua presença que suportava.  

Há muita conexão. Sinto-me acompanhado, confiante, como se tivesse descoberto 

uma ligação a algo superior. Descobri que posso ter guias no meu caminho. 

http://www.entreteser.org/
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Olho para trás e vejo o ponto em que o caminho começou… foi naquele ponto de 

despertar quando eu estava a dominar a vítima. E isso é como se fosse uma memória 

distante, lá atrás onde surgiu esse pontinho de luz. E sei que esta energia que me 

sustenta também acolhe a minha história.  

 

[Vítima] Sinto-me empoderada. O domínio sobre mim acabou. Como se estivesse na 

plena posse de todos os poderes para seguir em frente e não me deixar mais ser 

dominada. É uma sensação muito agradável, apaziguadora e libertadora. 

 

[Defensor] Estou em paz e sinto uma enorme compaixão. 
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REFLEXÃO 

A DINÂMICA 

 

 

 

A vítima tem de lutar para se libertar.  

O defensor, que representa a humanidade desperta, precisa de exercer o seu poder 

invisível, em vez de ir para a rua gritar e dizer: pára, pára! 

A força inconsciente de opressão precisa de sentir a faísca na luta com a vítima para 

acordar para a conexão. 
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SEXTA CENA 

OUTRO MUNDO 

 

 

 

[Menino] Quando surgiu o elefante e quando houve o cantar, eu senti uma grande força 

a puxar-me para rastejar e cheirar a terra.  

E depois quando apareceu o dominador, o meu corpo esticava-se todo… sentia o meu 

pescoço a crescer e a ir para cima… como se fosse o pescoço de uma girafa que ia 

para cima… para cima… e crescia! E quando a energia do dominador vinha, eu desviava 

o pescoço para que ela me passasse ao lado. 

O meu pescoço ao crescer fazia o movimento de subir para deixar este lugar… 

 

[Menina] Como se quisesses ir espreitar qualquer coisa lá em cima? 

 

[Menino] Era como se lá em cima estivesse a solução. O lugar era lá em cima e não 

era aqui em baixo. E para isso era preciso crescer, ter mais pescoço. 

 

[Menina] Deixa-me experimentar! Eu estou aqui em baixo e há aqui um plano onde o 

meu olhar alcança, mas estico o pescoço e aqui em cima há outra realidade a 

acontecer. Sinto-me como se estivesse em bicos dos pés a espreitar por cima da 

mesa… o que é que se passa ali? 

http://www.entreteser.org/
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[Menino] Sinto uma sensação boa no corpo só por ter ido até lá. 

 

[Menina] É como se fosse preciso ver como é que tudo funciona ali em cima. Parece 

que estou a ver outro mundo. Como se eu precisasse de ver como é que se pode 

funcionar dessa outra forma. E é preciso conseguir ver tudo, ver o mundo todo a 

funcionar dessa forma diferente. 

Oh! E agora é como se o tampo da mesa começasse a baixar, a baixar, a baixar… e é 

como se isso descesse à Terra. E agora toda a Terra é assim! E sinto essa sensação 

boa no corpo que tu falavas. 

Mas eu não fiz nada! Foi só uma questão de conseguir ver. Assim que consegui ver 

aconteceu, aquilo baixou sozinho. 

Afinal não é muito complicado! Parece simples!  

 

[Anciã] Esse espreitar permite chegar a uma metaposição. Por isso é que está no alto! 

Não é necessário ir para outro mundo, é só necessário ver tudo o que acontece neste 

mundo, a partir desse lugar alto. 

 

[Menina] Sim! Inicialmente achava que estava a ver um mundo paralelo…, mas agora 

percebi que estava a ver este mundo, estava a ver todas as partes, estava a ver o 

sistema inteiro e quando se vê isso elas organizam-se… por isso é que aquilo começou 

a baixar e aterrar na realidade. 

 

[Anciã] Agora compreendes o caminho e sabes qual é a chave para o coração. Ver 

todas as partes abre o coração. Essa é a chave. 
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SÉTIMA CENA 

A QUIETUDE 

 

 

 

Um ancião silencioso jaz recostado a contemplar todo do desenrolar do drama humano. 

 

[Menina] Há algo nele no qual me apetece escorregar! Ele tem tranquilidade e uma 

sabedoria que não é falada. Como se eu estivesse na presença de um sábio. E 

apetece-me beber mais, escorregar por ele… 

 

[Anciã] Podes beber do silêncio do sábio. 

 

[Menina] Preciso de aprender a escutar para além da voz… 

 

[Anciã] É assim que os sábios ensinam. O mais importante que eles têm para ensinar 

ensinam-no em silêncio. Essa é a quietude dos sábios. 
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OITAVA CENA 

O COELHO E O OUTRO 

 

 

 

[Coelho] É tão bom ficar a comer a cenoura, só ficar a comer a cenoura… ela é 

deliciosa, é muito saborosa, acabou de sair da terra. É uma oferenda magnífica. E o 

meu pêlo até fica mais bonito, fica macio. É uma nutrição… a terra deu a cenoura, o sol 

contribuiu para a terra dar a cenoura… o meu pêlo é acariciado pelos raios do sol… as 

minhas patinhas são amaciadas por esta erva que cresce na terra. E se vou para ali, 

tenho aquele rio de água fresca. Hmmm, parece que estou muito bem instalado.  

E não sou o coelho do País da Maravilhas. Nada disso! Eu sou real! Sou real, gosto de 

saborear a vida, o dia, o momento! Até gosto de nadar! E saltar! E algumas vezes 

consigo ser muito rápido a fugir e a enfiar-me na toca! YAY! Eu até gosto da 

perseguição! Eles depois ficam desolados e eu fico na toca muito quentinho. YAY! 

Sou vivaz. Todas as minhas células são pura vida. Já viste os meus olhos? Puro brilho! 

Em mim, tudo saltita, isso é o meu segundo nome: Coelho Saltitão, ao seu serviço. 

 

[Humano] E que fazes tu coelho, Coelho Saltitão? Que serviço me prestas? 

 

[Coelho] Olha para mim… olha bem para mim! E agora aprende!!! Isso, é só isso. 

Aprende a fazer o que te apetece. E quando estiveres a ser perseguido, pensa que te 

estás a divertir, porque estás a fugir num jogo de apanhadas… YAY! Não estás a ser 

perseguido, não!, nada disso, tu estás a fugir. E isso muda tudo! 
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[Humano] Qual é a piada de fugir?! 

 

[Coelho] Porque estás a brincar com o outro! Não és vítima! Estás a brincar. 

 

[Humano] A jogar às apanhadas? 

 

[Coelho] Sim! Sim! E em vez de te sentires vítima porque estás a ser perseguida… tu 

estás a fugir porque estás a brincar!!! 

 

[Humano] Gosto disso! Assim sinto-me conectada com esse que me persegue, a jogar 

o mesmo jogo. 

 

[Coelho] É preciso o outro para jogar. Bem… se eu estiver sozinho, jogo com a tua 

própria sombra, mas não é tão divertido! Porque sei sempre para onde é que ela vai… 

então torna-se aborrecido. Também posso brincar às escondidas com as nuvens…, 

mas se souber para onde vai o vento, sei sempre para onde as nuvens vão… é 

demasiado previsível também.  

Por isso, preciso do outro… que seja caótico e imprevisível, que seja louco! Então, 

assim, eu terei toda a liberdade para ser completamente enlouquecido também! YAY! 

E agora, acho que está na hora de eu ir comer mais outra cenoura. Já passou imenso 

tempo. Mas agora vou procurar do outro lado da margem do rio… uma cenoura roxa, 

assim muito saborosa. 
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[Humano] Quando começaste a dizer que brincar com o outro é mais divertido e mais 

louco do que brincar com a sombra ou com as nuvens… o meu tronco começou a 

torcer, a torcer, com muita força e a cabeça espreita, como se quisesse ver qualquer 

coisa lá atrás. Não sei o que é… 

 

[Coelho] Estás a ver a sombra? 

 

[Humano] É como se o outro estivesse na sombra!!! Como se, na minha consciência, o 

outro estivesse na sombra! Por isso é que eu me estou a torcer, é para o ver. É como 

se o outro estivesse lá atrás, lá atrás, lá atrás, no meu ponto cego.  

AAAFFF!!, estava tão escondido lá atrás, estava muito escondido. Tão escondido, tão 

escondido. Por isso é que eu o procurava… onde está o outro, onde está o outro… e não 

o via. Era um pontinho pequenino, atrás das minhas costas, fora do meu ângulo de 

visão. Eu não o conseguia ver… estava lá atrás atrás atrás e precisei de me torcer toda 

para o ver.  

Agora sei que ele existe. O outro existe e está ali. 
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REFLEXÃO INDIVIDUAL 
 

Aceder ao inconsciente coletivo implica aceder a uma central de conhecimento 

que nos implica a todos. Por isso, a sabedoria captada por um é potencialmente 

útil para todos. 

Abaixo são feitas algumas propostas de reflexão para o leitor poder aplicar esta 

peça de Teatro Global à sua vida e à sua relação com o mundo.  

• O meu Ser tem uma melodia própria, que é o som da minha criação. O 

que é que esta ideia faz despertar em mim? 
 

• Que forças hipnóticas me afastam da minha humanidade? 
 

• De que correntes preciso de me libertar? O que é que eu preciso de sentir 

mais? Onde encontro a determinação para quebrar as correntes? 
 

• Quais são os meus poderes invisíveis? Como é que os posso usar? 
 

• Onde encontro forças para recomeçar? Quais são as mãos que me 

amparam? Que guias tenho no meu caminho? 
 

• Se me deixar guiar pela compaixão, onde é que ela me leva? O que é que 

faria diferente, agora, na minha vida? 
 

• Se olhar para a minha vida a partir de um lugar alto, que novas 

perspetivas obtenho? 
 

• Imaginando que estou na presença de um grande sábio... o que é que a 

presença dele me inspira? 
 

• Se olhar para os conflitos que tenho com outras pessoas com o olhar de 

brincadeira do coelho, o que é que muda? 
 

• O coelho é feliz a colher cenouras e a esconder-se na toca. De que é que 

eu preciso para ser feliz? 

O convite é para o leitor deixar as perguntas ressoarem em si e a partir daí 

contemplar as respostas que emergirem. Fazer journaling sobre essas reflexões, 

escrevendo-as num caderno, poderá revelar-se útil.  
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PRÓXIMOS PASSOS 
 

Para receberes informação das próximas sessões de Teatro Global, atividades e 

conteúdos, subscreve a nossa newsletter em: www.entreteser.org  

As peças de Teatro Global são escritas para que a sabedoria do inconsciente coletivo a 

que acedemos possa nutrir mais pessoas. Por isso podes partilhar livremente este livro 

com quem desejares. Agradecemos por passares a palavra.  

Caso o texto te tenha sido útil e queiras retribuir de coração pelo nosso trabalho, podes 

fazer um donativo aqui. Os contributos são muito apreciados. 

E se esta peça te tiver estimulado de alguma forma e quiseres partilhar isso connosco, 

podes escrever-nos para entreteser@gmail.com. 

Que tal descobrirmos o que podemos entreteSER juntos? 
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