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SINOPSE 
 

Do Lado da Humanidade é uma peça de Teatro Global onde os sintomas físicos nos 

levaram ao cenário das trincheiras da Primeira Guerra Mundial e ao impacto de ser 

exposto aos gases tóxicos que foram experimentados nessa altura. As cenas iniciais 

são dramáticas e com muita agonia física. No desenrolar da peça, encontramos 

sabedoria para lidar com a carga pesada dos conflitos humanos e chegar a um lar que 

acolhe a todos. O processo convidou-nos a sair das trincheiras e ficar do lado da 

Humanidade. 

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 

Uma pessoa sente-se drenada de energia 
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Pessoa UM: Sinto-me mesmo drenada. Não consigo levantar a cabeça, sinto a cabeça 

pesada. É como se houvesse um buraco onde a energia se perde, um vazadouro de 

energia que drena. Sinto-me drenada como se toda a minha energia caísse num 

buraco negro. A cabeça está pesada. Não consigo abrir os olhos. Há uma tristeza e 

umas lágrimas que querem chegar. De repente, é como se eu própria entrasse nesse 

buraco; não é só a minha energia, vou eu também.  

Pessoa DOIS: Acho que o meu estômago tem a ver com isso. Ele cresceu e estou com 

o estômago grande. Parece uma bola. É grande e proeminente. Saiu para o lado e vem 

para a frente e vai-se projetando e projetando e agora vai se distendendo... é um 

movimento para fora. Parece que a pele não consegue esticar mais. O movimento é 

para a frente, com a barriga a aumentar. 

 

Facilitador: A sensação que eu tenho é que foi libertado um gás tóxico.  

 

Pessoa UM: É uma coisa mortal. Eu quero sair daqui e não posso. Tenho a parede 

atrás de mim! Quero deitar a parede abaixo.  

 

Facilitador: Quando falaste em buraco, ocorreu-me a Primeira Guerra Mundial e 

aqueles gases verdes usados nas primeiras vezes que foram lançados os gases 

tóxicos. 

 

Pessoa DOIS: As mãos contorcem-se com muita força e agora também estou com as 

pernas todas torcidas. É muito sofrimento. Tenho a sensação de estar num campo... e 

o desconforto está no meu corpo, mas não é só meu. Como se me quisesse erguer, 

mas não consigo, porque as pernas não saem da posição. É como se tivesse virado 

estátua... não me consigo mexer.  

É como se quisesse desatar a correr e não conseguisse. Desatar a correr porque isto 

aqui é muito perigoso. É tão perigoso! É tão perigoso!  
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SEGUNDA CENA 

Há uma primeira resolução 

 

 

 

Pessoa DOIS: A minha respiração está mais profunda, está a procurar conexão e a 

ganhar espaço para perceber o que está a acontecer. 

Agora percebo que fugir não vale a pena. Fugir não resolve, até porque não dá para 

fugir. O que resolve é enfrentar. Enfrentar o desconhecido. Esse desconhecido que é o 

mundo. O mundo é muito grande e tem muitas variáveis. 

Mas é preciso coragem. É isso! O mundo é muito grande. Mas é necessário ir em 

frente! E é preciso coragem! 
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TERCEIRA CENA 

Mas nem todos compreenderam a saída 

 

 

 

 

Pessoa UM: Acho que caí no buraco e fui mesmo lá ao fundo. Senti uma força a puxar 

para baixo e era um redemoinho. É um incómodo geral, muito grande. É um enjoo 

muito grande e a sensação é como se me tivessem empurrado lá para o fundo.  

Tem a ver com alguma coisa da humanidade que eu não estou a conseguir tocar. Sinto 

uma força em mim que puxa para fora para querer vomitar, como se quisesse digerir 

isto tudo. E, por outro lado, sinto outra força que puxa para mergulhar, para ir lá ver.  

 

Pessoa TRÊS: Tenho a sensação de que estou numa trincheira da Primeira Guerra 

Mundial, que está cheia de lama. Muito lama, muito castanho, muito viscoso. Sabes 

quando estás presa na lama com botas de borracha e os pés ficam lá presos e não 

conseguem andar depressa porque são sugados? Tenho de fazer um esforço porque 

há o vácuo que suga... e com esforço dou um passo… e mais outro passo… e agora 

parece que tenho arame farpado à frente… e vou ter de rastejar.  

E perante o arame farpado é como se eu tivesse de avaliar o que eu tenho de fazer. 

Não me posso precipitar. Tenho de dar tempo para vir a resposta.  
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Facilitador: Eu fico surpreendida de haver essa presença de espírito num contexto tão 

difícil.  

 

Pessoa TRÊS: Por aquilo que eu estou a ver, há um abrigo lá à frente, uma casa de 

madeira grande, como se fosse um celeiro e esse celeiro é seguro, mas o caminho até 

lá não é.  

E eu tenho de ponderar onde posso ficar presa, de onde pode vir um tiro ou onde pode 

haver uma explosão que eu não controlo. Tenho uma sensação muito grande de 

ponderação. Navegar no risco. Tem de ser tudo muito ponderado. Seguir muito 

devagarinho. 

 

Facilitador: Como se todos os sentidos estivessem alerta. A atenção em todos os 

níveis está alerta. 

 

Pessoa TRÊS: A ponderação mantém-me calma. Eu sei que o risco existe, ele está lá e 

eu conheço-o. Como é que eu vou fazer isto? 

 

Facilitador: Como é que vais fazer isso? 

 

Pessoa TRÊS: Vem a resposta do meu pai - “Com muito jeitinho”. Esta ponderação é 

esse jeitinho. Se eu for ponderando, encontro o jeitinho e o corpo vai avançando. 

 

Pessoa DOIS: Ao ver o movimento do teu corpo a avançar, o meu corpo conseguiu 

libertar o enjoo e agora começou a embalar e sinto-me melhor.  

Acho que o meu corpo precisava de encontrar o jeito de estar, precisava de encontrar 

esse jeitinho. E precisa de se continuar a mover. Não é para parar. 

 

Pessoa TRÊS: Vem atrás de mim, cola-te à minha bota e rasteja comigo. 
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QUARTA CENA 

Há uma segunda resolução 

 

 

 

Pessoa TRÊS: Agora cheguei ao celeiro, entrei e percebi que a chave para tudo isto é 

uma grande simplicidade. 

 

Facilitador: Sim! É a simplicidade de apenas usar a atenção para seguir, sem um plano 

rebuscado e sem ficar bloqueada pelo medo. 

 

Pessoa TRÊS: E ao ver essa simplicidade, o meu corpo deixou de se querer mexer e 

com a simplicidade veio uma plena quietude. 

 

Pessoa DOIS: Agora a minha barriga deixou de doer e eu sinto-me pronta. 
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QUINTA CENA 

Resolução final 

 

 

Enquanto as pessoas faziam o caminho, uma voz do Alto perguntava: 

– De que lado é que vocês estão? 

E as pessoas que estavam na terra respondiam: 

– Do lado da humanidade.  

E assim deixou de haver lados. As pessoas na terra chegaram à casa de madeira, 

chegaram ao lar e era isso que interessava.  

Lar é a casa que acolhe a todos e onde cada um pode descansar naquilo que é. 
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PROPOSTA DE 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 que há no mundo que é tóxico para mim e me dá vontade de fugir a correr? 

• O que é que me drena a energia e ameaça engolir-me para um buraco negro? 

• E apesar disso, onde é que encontro coragem para enfrentar o mundo? 

• O que se desperta em mim quando conecto com um cenário de guerra? Que 

impactos têm em mim as guerras da história humana? Que impactos tiveram 

nos meus antepassados? 

• De que forma a ponderação e a qualidade de presença e de atenção me 

poderiam ajudar nas minhas guerras do dia a dia? 

• Que sabedoria herdei como legado dos meus ancestrais? Como a poderia honrar 

ainda mais? 

• Que pessoas na minha vida vão à frente na trincheira e servem de referência no 

meu caminho? 

• O que é que a simplicidade tem para me ensinar? 

• Onde está o meu lar? Onde sinto que aquilo que sou encontra uma casa segura? 

• De que forma posso ajudar a criar um lar para toda a humanidade? 

• O que muda na minha forma de ver o mundo e a mim mesmo ao refletir sobre 

esta peça de Teatro Global? 

 

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? 

 

http://www.entreteser.org/
http://www.entreteser.org/
https://www.paypal.com/donate?token=lCNqUTl3bTSRUOTZn9_2AulpPLRyfIuNkX6axs6VrqhPL7kehc5AdU2OY6qCGWq2AboWFPRSa1perkLe
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