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SINOPSE 
 

O Enforcado é uma peça de Teatro Global que explora a dinâmica de dominação. Na 

primeira cena, uma pessoa debate-se com o terror de se sentir a ser enforcada. É uma 

luta de dominar ou de ser dominado. O processo desenrola-se para trazer a sabedoria 

de como sair da forca e enfrentar as sombras que oprimem a 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 

O Enforcado 

 

 

[Após a conexão com o campo do grupo, uma pessoa começa a relatar a 

sensação de estar com uma corda na garganta, como se estivesse na iminência 

de se enforcar numa árvore e está a lutar para sobreviver.] 
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Enforcado: Estou a segurar a corda com as mãos para ela não me enforcar. Como é 

que se sobrevive a isto? 

 

Observador: A corda tem força… é uma força bela. 

 

Enforcado: Bela?! NÃO!!! Se ela faz força, enforco-me! Eu tenho que ter mais força! É 

uma questão de domínio. Quando uma coisa te domina tu tens de dominar sobre ela. 

Como é que se sai disto? 

 

Corda: Eu estou só a ser corda. Sou forte e robusta. 

 

Enforcado: Sim, mas eu não tenho os pés no chão! 

 

Corda: Sim, mas não fui eu que te fiz isso. Eu só estou aqui pendurada na árvore. 

 

Enforcado: Mas neste momento é contigo que eu tenho que lutar. Tu enforcas-me. 

 

Corda: Eu não tenho nada pessoal contra ti. Para mim é estranho, sendo corda, ter um 

pescoço aqui! Quem é que te pôs aqui? 

 

Enforcado: Ao dizeres isso, a minha cabeça começou a derreter, ficou mole, e eu 

consigo deslizar. A cabeça deixou de ter estrutura, de ser dura, de ter pescoço… 

 

Observador: A cabeça deixou de ser dura! 

 

Enforcado: E começo a tornar-me moldável… percebi que a questão é minha e não da 

corda, então como é que eu saio daqui? É só transformar o meu corpo e deixar que ele 

seja como barro mole e ele escorrega… 

 

Observador: Eu gosto dessa saída! Adoro saídas que ninguém tinha pensado!   

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

O nascimento da árvore 

 

 

 

[Alguém nota que o enforcado não tinha os pés no chão e pergunta: “O que acontece nos 

pés?” Isso trouxe à superfície o processo que estava a acontecer noutra pessoa, que 

começou a encarnar o papel da árvore.] 
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Árvore: No início eu era uma força… era como se precisasse cavar alguma coisa no 

chão, é como se eu precisasse mergulhar nesse chão, entrar nesse chão, precisava de 

entrar…  

Então essa minha força mostrava-me que eu precisava de ir para a terra, cavar um 

buraco, entrar na terra, e a terra para mim é algo que eu tenho medo, é algo que eu não 

estou vendo, é algo escuro, a terra é fechada… mas eu PRECISAVA CAVAR ESSA 

TERRA, PRECISAVA DE ENTRAR NESSA TERRA, sentir essa terra, cavar um buraco… 

 

Observador: O que acontece quando se sente a terra? 

 

Árvore: É um enraizar.… fincar raízes aí em baixo na terra. 

 

Observador: E depois? 

 

Árvore: Eu fico mais forte, mais florida… Bem forte, com os troncos fortes, com os 

galhos fortes, com tudo bem forte.  

PRECISO FINCAR ESSA RAIZ, ESSA RAIZ PRECISA DE SE APROFUNDAR NESSE CHÃO, 

para sustentar o meu tronco bonito, forte, com uma copa assim radiando com flores 

lindas e frutos maravilhosos! 

 

Observador: E agora, o que você vai fazer? 

 

Árvore: Vou dar sombra, vou alimentar os pássaros, vou renovar o oxigênio, vou 

embelezar a terra…  

Quem quiser ver que veja! Quem quiser comer os meus frutos que coma! Quem quiser 

colher as minhas flores que colha!  Quem quiser tomar a minha sombra que tome! 

MAS EU ESTOU AQUI, maravilhosa, para me mostrar! 
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TERCEIRA CENA 

O Despertar Interior 

[Voltamos ao cenário inicial. A humanidade olha para o drama do enforcado como se 

fosse o seu próprio drama. Nesse drama há mais uma personagem, as “sombras”, que é 

quem cria todo o cenário.]  

 

Observador: Há tensão no campo, uma energia que faz aaaarrrrrrrrhhhhhhhhhh e que 

ainda não foi escutada.  

 

Humanidade: São sombras. Dançam de modo feroz e agressivo. É como se fossem 

um vento… fuuuuuuuuhhhh… passando umas sobre as outras… são os nossos terrores! 

 

Sombras: Nós não somos os vossos terrores, somos o que vocês criam… 

 

Humanidade: Wow! O que é que nós criamos? 
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Sombras: … sempre a colocar do lado de lá a responsabilidade interna. 

 

Humanidade: O que é a responsabilidade interna? Não entendo isso. 

 

[A humanidade faz um movimento interno de escutar, há um desejo genuíno em saber 

mais.] 

 

Anjo: Sinto uma grande paz. Tudo serenou. Parou de haver projeções. O lago está 

calmo, está sereno. Reflete toda a limpidez. As nuvens passam. Tudo passa. Os 

lugares mudam constantemente.  

 

Humanidade: … consigo entender isso… vejo o lago… 

 

Anjo: Precisas de testemunhar, não precisas de encontrar respostas. Senta-te. Fica 

aqui e olha. Olha! Vê o que está à tua frente. NÃO TE VÁS EMBORA! Anda cá! Senta-te 

aqui, ao meu lado! Senta-te, respira e observa! Testemunha. Aquieta-te. Respira. 

 

Humanidade: …ainda estou tensa… 

 

Anjo: Sacode, sacode, agita! Deixa ir! Liberta tudo aquilo que já pensaste e observa… 

aquelas nuvens passam… podes dançar com as nuvens. 

 

Humanidade: O que é que fica quando as nuvens passam? 

 

Anjo: Tudo passa… e fica tranquilidade.  

 

Humanidade: E como tudo passa, muita coisa não é dita. E fica esquecida. Sinto um 

desalento, uma tristeza de “não vale a pena”.   
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LEITURA SIMBÓLICA  
 

O enforcado está preso pela cabeça. Precisa de flexibilizar a mente para ver a realidade 

de outra forma.  

A corda está apenas a ser corda e a árvore apenas a ser árvore. Ele é que se enforca a 

si próprio porque se desenraizou, a sua consciência afastou-se do corpo e da terra, e foi 

para a cabeça onde está refém de projeções, as sombras que permeiam todo o cenário 

e que são uma criação sua. 

Todo o processo é mental e pede para ganhar raízes, vir para a terra e para o corpo. Ser 

como a árvore, que entrou as suas raízes na escuridão da terra para crescer frondosa e 

ser capaz de doar os seus dons à vida. Da mesma forma ele precisa de perfurar as 

camadas escuras do seu inconsciente para dar corpo à sua essência e manifestar quem 

realmente é. 

No entanto, a maioria da humanidade não está capaz de compreender este processo. A 

ideia de responsabilidade interna está distante da sua consciência. Mas manifesta-se a 

possibilidade de uma Revelação. Há um contacto com uma força celeste que lhe 

permite por momentos ver a Realidade sem projeções. 

Mas não basta ver a Realidade, é preciso processar a experiência. Muita coisa não é 

dita, fica esquecida e gera um desalento que bloqueia o movimento em direção à 

responsabilidade interna e ao poder pessoal.  

O processo convida agora a humanidade a encontrar formas de falar o que foi calado e 

de ver o que estava escondido nos pontos cegos da consciência.  
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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.  

 

• Em que situações da minha vida a sabedoria do enforcado me poderá ser útil? Em 

que situações poderei mudar a minha forma de ser ou a minha perspetiva da 

situação para sair da forca? 

• O que é que a fúria de existir da árvore desperta em mim? Em que contexto preciso 

de ser tão furiosamente eu mesmo, tal como ela é? 

• O que é que colocar os pés no chão significa para mim? De que forma o enraizar 

da árvore me pode ser útil? O que é que é escuro e me traz medo nesse processo? 

O que é que me dá coragem para seguir? 

• Que experiências tive até hoje de retirar uma projeção minha e isso mudar a minha 

realidade? Que projeções estarei a fazer agora que estão a impedir-me de ver a 

realidade de forma cristalina? 

• Como é que eu acedo à voz do anjo dentro de mim? Como é que ela me fala? O 

que preciso de fazer para a escutar? 

• O que é que dentro de mim foi calado ou ficou esquecido? Permito-me respirar 

fundo e escutar o que essas partes minhas têm a dizer. Noto o que elas pedem e 

atendo-as com compaixão. 

• Que novas pistas esta peça de Teatro Global traz para a minha compreensão do 

mundo e do contexto atual que vivemos? O que muda na minha forma de ver? O 

que desejo fazer de maneira diferente em resultado disso? 

 

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