
  



 
O COELHO E O OUTRO 
Peça de Teatro Global 

Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    2 
TEATRO GLOBAL . TRANSITAR INDIVIDUAL . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

 

ÍNDICE 

 

 

SINOPSE ................................................................................................................................ 3 

PEÇA DE TEATRO .................................................................................................................. 4 

CENA ÚNICA ...................................................................................................................... 4 

REFLEXÃO INDIVIDUAL ........................................................................................................ 7 

PRÓXIMOS PASSOS .............................................................................................................. 8 

  

  

http://www.entreteser.org/


 
O COELHO E O OUTRO 
Peça de Teatro Global 

Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    3 
TEATRO GLOBAL . TRANSITAR INDIVIDUAL . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

 

SINOPSE 
 

O Coelho e o Outro é uma peça de Teatro Global que mostra o caminho para a conexão 

com a vida e com os outros, através da vivacidade saltitante de um coelho! 

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 
 

 

CENA ÚNICA 

 

 

[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? 
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[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! 

 

[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! 
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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. 

 

 

[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 que é que esta história revela de mim e da forma como eu lido com a 

vida?  

 

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

brincadeira do coelho, o que é que muda? 

 

• Como é que eu gosto mais de “brincar”? Sozinho? Com a sombra e as 

nuvens? Ou com o outro? Porquê? 

 

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

eu preciso para ser feliz? 

 

• O que é que estará escondido, lá atrás, no ponto cego da minha sombra? 

 

 

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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