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SINOPSE 
 

O Coqueiro é a transcrição de uma sessão de Teatro Global, onde exploramos o fluir ligado ao 
Céu e a forma de se enraizar na matéria. 

As sessões de Teatro Global acedem diretamente ao 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 são transcrições literais do que 
aconteceu em palco depois de expurgado o ruído inerente ao processo de desdobrar. 

 

Este livro contém: 

1) A transcrição da sessão de Teatro Global 

2) Proposta de reflexão para que o leitor aplique essa sabedoria ao seu contexto de vida e à 
resolução dos desafios que enfrenta. 

 

 

 

Créditos 

Esta peça de Teatro Global foi desdobrada em palco por: Alda Albuquerque, Andrea Rocha, 
Cristina Coutinho, Elsa Brito, Luisa Oliveira, Luiza Helena, Yorgos Aenos. 

Reconhecimento ainda ao público que assistiu e às pessoas do público que participaram 
ativamente no desenrolar da experiência. Algumas passagens desta peça de Teatro Global foram 
resultado da contribuição direta do público. 
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TRANSCRIÇÃO DA SESSÃO 
 

Luiza – Vou começar com um sintoma que veio durante a meditação… uma dor no lado 
esquerdo da testa, acima do olho… a sensação é como se ela quisesse … shhhhuuu… sair.  

Primeiro eu me vi numa praia, sentada, olhando para o mar… depois fui para o meu quintal… 
porque eu tenho um coqueiro enorme no meu quintal e em baixo tem uma mesa de pedra 
onde eu costumo me deitar e olhar para o céu ou olhar para a natureza… olhar para o meu 
coqueiro.  

Quando eu me vi nessas duas imagens eu sorri… um leve sorriso. E aí me deu uma sonolência. 
É como se o corpo quisesse ficar bem leve… uma sonolência e uma leveza do corpo. Eu vi-me 
indo de um lado para o outro…  

(o corpo ondula suavemente para a esquerda e para a direita) 

O meu coqueiro, ele com o vento ele vai para um lado e para o outro e eu me vi nessas 
imagens como se eu fosse o coqueiro… indo para um lado e para o outro…  

(olhos fechados, leve sorriso no rosto, corpo que ondula lentamente para a esquerda e para a 
direita) 

Nesse movimento… eu acho que eu estou no mesmo movimento que o meu coqueiro. 

 

Cristina – Como se houvesse um relaxamento muito profundo. 

 

Luiza – Muito!… foi muito profundo… eu estava com uma leveza como se me estivesse 
desconectando do aqui e do agora… como se eu estivesse a entrar em outro nível de realidade 
com esse movimento… para um lado e para o outro.  

 

Cristina – Parece-me bom. Vamos para lá todos! 

 

Luiza – foi uma sensação boa, apesar do sintoma aqui nesse lado da cabeça ainda 
permanecer… 

 

Cristina – é tão profundo esse relaxamento… uau! Se eu entrar mais parece que deixo de falar, 
deixo de estar neste plano, vou para outro nível. 

 

Yorgos – quando entro nesse relaxamento profundo, o meu impulso é desligar e ir embora… ir 
dormir. Desligar e eu vou!  
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Cristina  

(tronco tomba para trás na cadeira, curvando sobre si próprio.)  

Como se fosse para irmos mais fundo… é a mente concreta que tem de relaxar… vou tentar 
entrar um pouco na experiência…  

(tronco quase horizontal, estendido e apoiado na cadeira abaixo da zona das omoplatas, com a 
cabeça entregue para trás em suspenso no ar) 

Acho que é isso que acontece quando vamos dormir, quando o corpo subtil sai do físico… 
porque eu tive essa sensação de fffsssshhhhhhiiiiiuuuu….  

(a mão desce na lateral do tronco e acelera num movimento que se expande para a frente) 

Neste caso saio pelos pés e vou toda lançada… para onde é que vamos? 
Fffsssshhhhhhiiiiiuuuu… fffsssshhhhhhiiiiiuuuu…  

Tenho uma curiosidade de saber onde é que isto vai dar, mas é como se a minha mente não 
conseguisse desligar de maneira completa… há uma parte de mim que está ativa neste plano… 
não sei se isto diz alguma coisa a alguém…  

(corpo permanece estendido e deitado para trás sobre as costas da cadeira… os braços estão 
elevados e esticados para trás e para os lados, enquanto os antebraços tombam de forma 
graciosa e relaxada para a frente e para dentro, com as mãos a pender livremente acima do 
pescoço). 

Se calhar o cansaço e o querer dormir tem a ver com o desejo de fazer este 
fffsssshhhhhhiiiiiuuuu, esta viagem… 

 

 

Yorgos – eu já não tenho essa sensação de dormir, estou muito mais nessa experiência desse 
coqueiro… de imaginar como é… esse movimento é muito relaxante… é uma dança…  o tronco 
e uma parte está a mexer…  
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Pessoa_A – eu estou a sentir uma espécie de obnubilação ou ganza… é algo que é fora… fora… 
fora… fora… fora… 

 

Pessoa_B – E dá para rir, né?!  (risos) 

 

Yorgos – eu estou muito no coqueiro… o coqueiro consegue ver… está alto… não está aqui no 
chão… está numa certa altura. Por isso, consegue perceber coisas que não se percebem no 
chão… as brisas e as coisas que não chegavam ao chão… é muito sensível, qualquer coisa o faz 
mover e mexer… e consegue também ver longe… 

 

Cristina – o que é que ele vê? 

 

Yorgos – vê as coisas do céu, mas também vê as coisas da terra. Está em diferentes mundos ao 
mesmo tempo… está na terra, está enraizado na terra, mas depois a parte alta está a dançar 
com o que está a acontecer à volta… 

 

Cristina – eu sinto muita energia desse céu… e associo esse coqueiro que está mais acima ao 
“fora”, à ganza que é fora… para fazer a ponte com aquilo que a Pessoa_A disse. 

Eu tenho dificuldade em sustentar a intensidade dessa energia. Como se estivesse a captar 
muita energia de céu e estivesse com dificuldade de a sustentar, quase esmagada, como se 
houvesse um peso em cima de mim, do meu tronco… 

 

Elsa – eu sinto-me como se fosse a galope…  

(o tronco abana para cima e para baixo em movimentos curtos e rápidos e escuta-se o som do 
impacto na cadeira e dos pés a bater no chão) 

Sinto como se os pés tivessem esponjas, mas preciso de sentir o chão… como se precisasse de 
ir… sinto que preciso de ir… eu preciso de ir e vou a galope! 

 

Cristina – (risos) Isto é divertido e não sei porquê. Há bocadinho a Pessoa_B dizia que dava 
vontade de rir… isto dá vontade de rir! Isto é uma boa ganza! 

 

Andrea – estás a cavalgar, Elsa? 

 

Elsa – sim! 
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Andrea – eu vejo-te em cima de um cavalo… ou de uma égua! 

 

Cristina – YAH! Vai mais! Vai depressa! A galope, bora! Para onde vai esse cavalo a galope? 
Como é que ele vai? Vai determinado? Vai com medo? Vai com ansiedade? 

 

Elsa – Ele não vai com medo nem vai ansioso… vai contente… não pode parar. 

 

Cristina – é como se houvesse muita energia…  

(corpo continua deitado sobre a cadeira… mas as mãos expressam o processo da Elsa com 
movimentos muito acelerados, de trás para a frente, à altura do peito) 

tttuuuhhh. Tttuuuhhh. Tttuuuhhh. Tttuuuhhh 

 

Elsa – e vai para ali… e vai para ali… E estou a achar fantástico porque eu não sinto os pés. Está 
a bater os pés no chão, mas eu não sinto os pés… é mesmo como se tivesse uma almofada… 
como se fosse fácil este andar. 

 

Cristina – quase que o sinto a voar… isto já não é um cavalo, é um Pégaso  

(os antebraços movem-se de forma intensa e rápida, as mãos soltas abanam-se violentamente, 
e o tronco sentado na cadeira salta para cima e para baixo) 

 

Yorgos – eu que estou ainda no coqueiro estou a sentir muita inveja de ver o cavalo… o cavalo 
tem vontade própria… o coqueiro não tem, apenas é movido pelo que está…  

 

Cristina – eu não me sinto com vontade própria, sinto uma energia que move o cavalo… 

 

Elsa – o cavalo não tem vontade própria… ele não consegue parar, mas porque está 
determinado… há algo que o direciona. 

 

Cristina – as minhas mãos não conseguem parar… é cansativo… 

 

Pessoa_B – olha, isto tem a ver com a bananeira! Eu e a 
Pessoa_C hoje fomos passear e vimos uma bananeira e essa 
imagem tem estado a aparecer… o tronco está todo inclinado 
para a esquerda, tem um cacho enorme de bananas verdes e 
depois tem aquela coisa assim que parece uma semente, parece 
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um eixo que vem para baixo… então está toda inclinada para a esquerda, mas depois tem 
aquele peso para baixo e depois as folhas verdes a explodir para cima… é um equilíbrio que 
tem peso… e eu estou aqui cheia de sono… o corpo a ir cada vez mais para baixo e sinto assim, 
ao ouvir-vos, algo no coração. 

 

Cristina 

(as mãos e o tronco continuam a agitar-se energeticamente)  

Isto é uma trabalheira…  

 

Luiza – esse movimento fez diminuir um pouco a intensidade da dor que eu estava na cabeça… 
como se ela se estivesse diluindo aos poucos… isso se deu com o galope… um galopar, quando 
começou a galopar… a minha dor entrou em sintonia com o galope… como se estivesse 
querendo montar nesse cavalo, galopar, galopar, galopar… como se ela quisesse sair, sair, 
sair… a galopar por aí… a galopar a galopar…. Aiiiiiiiifffffhhhh 

 

Yorgos – mas para onde vai esse cavalo? 

 

Luiza – para onde vai esse cavalo… para onde vai esse cavalo? 

 

Pessoa_C – esse cavalo vai para o mar… ele salta ondas, muitas ondas… 

 

Luiza – Ai!, eu me arrepiei agora! Você falou o mar, eu senti um arrepio no meu corpo 
todinho… a minha coluna está arrepiada… meus ombros estão também… o mar… 

 

Yorgos – e depois, quando está no mar, o que acontece? 

 

Pessoa_C – tem asas, tem asas!  

 

Luiza – tem asas… sim!, tem asas! Tem asas. Isso. Tem asas. Ele tem asas. É um cavalo que voa. 
Isso. É o pégaso! 

 

Pessoa_B – ele está no céu, por cima do mar. 

 

Pessoa_A – É branco, branco!  
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Cristina 

(o movimento do corpo continua e intensifica-se… o tronco agora está elevado e ereto… o peito 
aberto e braços elevados para os lados… movimentos vigorosos e rápidos dos antebraços que 
abrem e fecham primeiro para cima e para baixo e depois, ainda com mais intensidade, para a 
frente e para trás… o peito avança e recua, impulsionado pelos braços… a força dos braços 
parece fazer o peito avançar e desbravar o território à sua frente) 

É como se eu estivesse a sentir o corpo desse cavalo, sinto os músculos, o tornear dos 
músculos do peito… como se sentisse o corpo dele… há muita fisicalidade e ao mesmo tempo 
ele voa…, mas há muita fisicalidade…  

 

Luiza – o meu cavalo está mais lento, com o movimento do coqueiro… o movimento dele é 
mais lento.  

 

Pessoa_A - Aquela semente grande por baixo do cacho das bananas é como se fosse um 
pêndulo. Mas o cavalo entra num espaço sem limite, como um vácuo, sem palavra… um vácuo 
de paz. 

 

Elsa – Eu conecto com isso… como se já não precisasse de andar, mas há uma vibração que 
fica… e fica numa vibração nesse espaço maior… como se houvesse uma vibração que se 
impõe 

 

Cristina – Há várias pessoas que estão a ondular… 

 

Luísa – Eu estava a sentir que no coqueiro há assim este movimento suave quando há o 
vento… mas as folhas também se mexem assim  

(braço elevado no ar, com a mão suspensa e os dedos que se mexem levemente, numa dança 
ondulante… o corpo embala)  

É uma presença que se move de acordo com o vento, que se deixa mover. E a bananeira com o 
cacho também… há umas folhas em cima que abanam com o vento e há um peso para baixo… 
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como se fossem duas forças diferentes… elas coexistem e é uma coisa muito pacífica… a força 
da gravidade e a leveza que se mexe com o vento… 

 

Luiza 

(movendo-se no espaço) 

Eu preciso andar…  

(leve sorriso no rosto… olhar vagueia ao redor do espaço) 

É explorar… é sair do lugar… é andar. Andar, andar, olhar, fuuuhhhh… eu acho que o coqueiro 
não aguenta mais ficar parado… ele quer sair para andar, para explorar, explorar o mundo, 
andar, andar, andar… eu quero essa energia para andar… não quero mais ficar parado… não 
quero só ficar movendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e não sair do lugar! Eu 
não quero! Quero ficar caminhando por aí. 

 

Cristina –Que qualidade tem esse andar, esse olhar, esse caminhar? 

 

Luiza – é um andar mais solto, um andar de descoberta, de encontro… um andar para 
encontrar alguma coisa… solto… sem estar preso a nada… um andar para descobrir, encontrar, 
explorar…  

(respiração profunda) 

Mas sem pressa… é um andar que vai devagar, que caminha devagar… ele não tem pressa… ele 
pára e ele olha para um lado e para o outro, olha para cima e para baixo… e depois volta a 
caminhar… sem pressa, não tem pressa… mas também não quer ficar parado, porque ele sabe 
que tem muitas coisas aí para ele encontrar…  

É um andar que percebe a temperatura do chão, que percebe o chão que está pisando, se é 
duro, se é mole… a espessura…  

(inspiração profunda e ruidosa) 

É um andar que respira com todos os poros do corpo… todos os poros do corpo são nariz e 
respiram o ambiente… 

(respiração forte e sonora) 

 

Luísa – quando a Luiza Helena começou a falar, lembrei-me de uma canção que se chama 
“Tocando em frente”… brasileira… que diz “ando devagar porque já tive pressa” 

 

Coro – “ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais”… tlin 
tlin… 
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https://www.youtube.com/watch?v=SWtjTkixv5M 

 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 
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Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

 
Fonte: LyricFind 
Compositores: Almir Eduardo Melke Sater / Renato Teixeira De Oliveira 
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Yorgos – quando estavas a falar, Luiza, eu ficava num relaxamento profundo. Não era tanto as 
coisas que dizias, mas era a qualidade da voz… por isso mudei de sítio… tirei a cadeira daqui… 
era muito dura e precisava de estar mais cómodo…  

(recostado num sofá) 

 

Cristina – neste momento, eu poderia ir dormir com vocês…! 

 

Pessoa_A – veio-me aquela música… “relax! Don’t do it! Relax!” 

 

(silêncio) 

 

Cristina – há mais alguma coisa? É como se estivéssemos num lugar pacificado, num lugar 
profundo, mas há aqui uma coisinha dentro de mim… que pergunta: há algo mais? 

 

Yorgos – estou a sentir um vazio estranho na minha barriga, nos meus intestinos… uma coisa 
que está em dissonância com esse relaxamento e com esse bem-estar. Como se a minha 
barriga não existisse… como se fosse um buraco… ou como se esse relaxamento não fosse 
tudo… há uma negação de algo. 

 

Cristina – eu fiquei deliciada com esse vazio estranho… e agora a tua barriga não existe… como 
se olhasse para a tua barriga e houvesse assim um vácuo! 

 (as mãos desenham um caminho para a frente em direção ao horizonte).  

Queria entrar dentro desse vácuo! 

 

Pessoa_E – também sinto esse vazio 

 

Pessoa_B – há pouco quando disseram “o coração sabe”, o meu bateu de uma forma 
dissonante, diferente… agora quando perguntaste se há mais alguma coisa, foi isso que me 
ocorreu: “o coração sabe”. E quando o Yorgos voltou a perguntar, eu estava aqui deitada e tive 
de me levantar porque comecei a tossir… há alguma coisa que quer sair. 

 

Cristina – estivemos nos preparativos, meninos! Estivemos nos preparativos para ganhar 
estrutura para o que vem aí. (risos) 
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Luísa – quando começou a meditação… senti um fogo a sair da minha barriga… como se fosse 
uma língua de fogo da barriga até aqui a cima… agora não está presente, mas foi uma coisa 
instantânea quando começou a meditação. 

 

Andrea – eu estou com calor… sentei-me aqui num banco e apercebi-me o quanto quente 
estou quando me soube bem a frescura do assento…  

 

Cristina – A Pessoa_E comentou que também sente o vazio… fico curiosa de saber mais sobre 
esse vazio… 

 

Yorgos – vi uma imagem que está relacionada com isso que é um pescador que está a apanhar 
a rede… está assim num movimento… 

(braços movem-se de forma circular, à frente do peito, como que a puxar algo para próximo de 
si) 

…recolher, recolher, recolher…, mas não há peixe… 

Como se estivesse à procura de alguma coisa… para encher esse vazio está à procura de 
alguma coisa… ou trazer a rede, recolher as coisas para encher esse vazio…  

 

Pessoa_A – veio uma imagem como um parto, como se houvesse uma criança a querer 
nascer…, mas a cabeça fica lá e não sai… aquilo fica lá e não sai… e veio-me isso, um parto. 

 

Yorgos –senti como quando fazem a cesariana e tiram o bébé sem ter parido… a barriga está 
vazia, mas nada passou pelo útero e pela vagina… é como um roubo… tirar da barriga o bébé… 

 

Cristina – o meu corpo estremeceu com essa questão de tirar da barriga assim…  

(corpo encolhe-se, ombros sobem e encostam-se às orelhas, franzir da testa) 

nnaahhh 

 

Yorgos – não se completou, fica uma coisa incompleta e há uma certa tensão no corpo por 
causa disso.  

 

Pessoa_C – eu sinto um movimento que não pára… esse movimento com as mãos, ele não 
pára. É contínuo.  

(mãos estão elevadas à frente do peito e movem-se rodando, uma à frente da outra) 
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Luiza – a sensação que passa em mim é como se tivesse alguma coisa sendo criada… criando 
alguma coisa… sensação de criação. 

 

Cristina – eu continuo toda encolhida com a história de não ter havido o parto… de terem 
arrancado da barriga. 

 

Yorgos – estou enjoado. 

 

Cristina – eu também… eu quero sair daqui… estou agoniada. 

 

Luísa – tenho uma tontura e como que uma faixa aqui na cabeça. 

 

Alda – o meu estômago inchou… estou com o estômago enorme. 

 

Cristina – será que é roubar a criação?  Uma vez que algo está a ser criado… não sei! Estou tão 
mal disposta… ahhhhrrr…  

 

Alda – desde o início da meditação, a primeira coisa que me impactou foi a questão do 
suporte, quando tu falaste em suporte… isso tem estado sempre muito vivo em mim… 
momentaneamente desvaneceu-se e agora voltou outra vez… É como se fosse preciso dar 
suporte, mas não sei a quê.  

 

Pessoa_F – em mim há algo que me vem recorrentemente e que diz: “o que importa é o 
movimento, é no ritmo que a vida acontece.” Isto vem e embala-me e leva-me outra vez para 
o cavalo, na praia, a espuma e os raios de sol que o atravessam… e o que importa é o 
movimento. 

 

Pessoa_E – sinto uma dorzinha no útero e por outro lado há uma paz que é mais forte. Sinto 
ainda as raízes do coqueiro bem fortes a canalizar toda a energia da criação. 

 

Cristina – como se houvessem aqui várias fases do mesmo processo. Há a consciência que a 
Pessoa_F está a trazer acerca do fluir e que o que importa é o movimento. Já exploramos isso 
no início. E há o enjoo e a agonia. A Alda falou na falta de suporte. Como se fossem faces do 
mesmo processo talvez também em diferentes fases. Eu estou agoniada. 

Luísa – agora estou cheia de dor nas costas. 
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Pessoa_B – a mim veio uma dor no ovário esquerdo. 

 

Pessoa_A – a mim uma zoeira na cabeça. 

 

Cristina 

(cara agoniada, tosse ligeira, ombros encolhidos, mãos à volta da barriga, movimento rítmico 
lento e continuado do tronco que vai atrás e vem à frente)  

Eu estou agoniada e o meu corpo está a se mover…, portanto, há realmente aqui as duas 
informações… o movimento e este enjoo ou agonia… e diferentes formas de somatização.  

Há qualquer coisa na qualidade desta agonia que não estou a conseguir captar… como se eu 
quisesse perceber o que é que é isto e não cheguei ainda lá… apetece-me vomitar… uma coisa 
escura… é negro, como se fosse um fumo negro…  

(mão tapa o rosto, cabeça tombada à frente) 

E também noto que quando sinto a agonia o meu corpo depois começa a baloiçar, o que me 
fez lembrar o movimento que a Pessoa_F referiu…, mas também me faz lembrar o aconchego 
e o suporte que a Alda falou… como se fosse um embalo, estar a ser embalado. 

É interessante porque quando sinto esse embalo, relaxo. Como se o movimento fosse esse 
embalo, esse suporte. É como se fosse preciso trazer mais ao corpo esta consciência de que o 
movimento é que dá o suporte e o suporte é que alivia a agonia. 

 

Alda – parece que tenho um eixo, um tubo que vai da cabeça até aos pés… há muita energia 
nas costas e estou muito direita… em geral eu não tenho nada esta postura, mas agora eu 
estou muito direita, muito vertical… a minha cabeça está com muita energia… e não consigo 
deixar de fazer o movimento… 

(tronco a balançar e a rodar sobre o próprio eixo) 

Há muita energia na cabeça… e sinto como se este eixo fosse algo que sustém. Tem uma 
energia de sustentação, de suporte…  

 

Pessoa_D – também me sinto em agonia… quero sair daqui… como se estivesse entre paredes 
que me querem esmagar… sei que há uma saída, olho à volta, mas não a encontro. Não posso 
estar parada, não consigo. Tento subir a parede que me encolhe cada vez mais. Estou a tentar.  

 

Luísa – eu estava a fazer este balanço que no início parecia que era o coqueiro, mas agora 
parece que são ondas. Parece que estou no mar.  

 

Cristina – quero fazer uma ponte para o que a Pessoa_D trouxe, para ligar os processos. 
Porque ela parece que está na mesma fase que eu estava há bocadinho, de agonia. Ou seja, o 



O COQUEIRO 
Transcrição de uma sessão de Teatro Global 

 

Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    17 
TEATRO GLOBAL . SESSÕES INDIVIDUAIS . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

processo continua e continua a mostrar as várias vertentes, nomeadamente esta da agonia… e 
vai mostrando como ela evoluiu, como ela se desdobra e há pessoas em diferentes fases do 
mesmo processo.  

 

Cristina – vê se consegues relaxar na tua experiência, Pessoa_D, e nota só o que surge. Se 
quiseres podes ligar a tua câmara. A minha internet está um pouco instável… também se está a 
mover! 

 

Yorgos – eu adormeci! 

 

 

 

Cristina – tu adormeceste?! Parece-me um bom plano! E o que é que sonhaste? 

 

Yorgos – não me lembro! 

 

Pessoa_D – eu sinto uma claustrofobia. Mas o facto dessas paredes se estarem a encolher 
também me estão a dar suporte. Porque estou a conseguir apoiar-me em ambas. Mas ainda 
assim estou com essa agonia, com esse medo de não conseguir sair. 

 

Cristina – não sei se queres ligar a câmara, porque se eu visse os teus movimentos conseguia 
seguir mais o teu processo. Mostra-me essas paredes, como é que elas vêm até ti? 
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Pessoa_D – Assim…  

(mão elevadas lateralmente à altura das orelhas, com as palmas voltadas para fora) 

A partir do momento em que me consegui apoiar em ambas, em que consegui tocar assim com 
esta proximidade… o movimento da própria parede parou… está parado… como que a minha 
força começou a aguentar esse movimento…  

 

Cristina – UAU, que interessante! Explora isso, esse encontro das mãos com a parede.  

 

Pessoa_D – agora que senti este encontro com a parede… até parecia que de certa forma 
estas paredes também só queriam este encontro. Afinal não vinham para me esmagar, mas 
para trazer caminho… fechar mais o meu olhar, focar mais a minha atenção num corredor mais 
pequeno… já não é tanto um perigo, mas qualquer coisa que está aqui para me apoiar e suster. 

 

Cristina – quase como se definissem o lugar por onde caminhas, o lugar por onde olhas… para 
onde vais? Para onde caminhas? O que é que elas te mostram? 

 

Pessoa_D – não consigo ver mais nada para além das paredes cinzentas. Mas parece que me 
trouxeram essa definição para facilitar o caminho, caminhar, apoiar. Sinto-me eu própria mais 
em movimento, porque estava parada… foi este medo, esta agonia que me fez mover e 
encontrar esta sustentação.  E então continuo a andar, alta, muito acima do solo… de certa 
forma a encontrar a leveza que também senti no alto do coqueiro…  

 

Cristina – encontrar a leveza nesse andar… definido com as paredes… como se fosse outra 
forma de expressar a ligação entre o céu e a terra: leveza enraizada no caminhar… pelas 
limitações das paredes, do contexto… 

 

Pessoa_D – dentro dessa limitação estou a encontrar uma leveza, estou a progredir porque 
também são estas paredes que me permitem elevar e caminhar acima. 

 

Pessoa_E – com essa explicação comecei a sentir alívio no útero. 

 

Cristina – como se fosse usar as limitações para caminhar, para perceber, para avançar, para 
subir… 

 

Luiza – a minha dor na cabeça sumiu, já não sinto mais… 
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Pessoa_D – parece que está tudo encaixado… parece que cheguei ao cimo da parede que 
queria saltar para o outro lado… como se o meu lado fosse este e estivesse tudo de certa 
forma integrado… 

 

Cristina – que bonito! Podemos fazer caminho com as paredes e descobrir caminho para além 
das paredes. 
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INTEGRAÇÃO 
 

Pessoa_G – Senti uma energia de relaxamento e tranquilidade. Para mim é muito bom, muito 
salutar, faz-me sentir mais em casa…e desconectar um pouco do stress da semana…  

 

Pessoa_B – para mim, o insight que retiro da sessão é que posso estar assim com o corpo a 
relaxar, a afundar-me no sofá… até fui rebolando em várias posições… e estar presente ao 
mesmo tempo! 

 

Pessoa_C 

O coqueiro balança de um lado ao outro 

Traz a flexibilidade da vida 

Que no galope do cavalo, cruza o mar 

As ondas 

Ondas de sal 

Salto de fé 

E o corpo tem o fluxo constante que não para 

Flui 

Flui sempre com constância 

E sem parar 

Sem parar 

Em paz 

No vazio 

 

Pessoa_A – Levo um cavalo branco que voa num espaço infinito de paz e muita tranquilidade. 

 

Pessoa_F – foi muito bom para mim. Não me apeteceu entrar naquele processo da agonia. 
Percebi que eu posso escolher para onde vou.  

Na minha vida, estou sempre à procura de ter mais disciplina… e hoje percebi que disciplina 
não é rigidez, é só o deixar fluir, sem julgamento. O novo quer emergir e não pode ser 
controlado com a velha mente.  

 

Pessoa_E – Notei que a integração do eu precisa de todas as partes vivas e harmónicas… vivas 
harmônicas!  
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ORÁCULO 
 

 

Antes da sessão, duas pessoas de forma independente tiveram o impulso de consultar um 
oráculo sobre o que iria ser trabalhado em conjunto. Abaixo estão as respostas que obtiveram. 

 

 

I CHING 
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FOGO ÍGNIO - CONSAGRAÇÃO 

Oráculo de Lys - Metraton 

 

Anjo do meu Esplendor 

Acorda a minha Pele para que ela se veja reluzente. 

Ensina-me a ignitar a minha fosforescência 

Para que eu seja a minha própria candeia na 
escuridão da noite. 

Lança-me esse tapete que amacia os meus pés 

Antes de eu entrar no meu próprio templo. 

Mantém-me vertical neste meu farol-guia 

Mesmo se as águas revoltas sacodem a sua 
estrutura. 

Recorda-me, continuamente, 

Da bravura de estar na costa de qualquer 
litoral. 

Reconduz-me, suavemente, 

Ao meu lugar de inspiração, 

Para que a todos possa Amar em pleno. 

Anjo do meu Esplendor, 

Depouso, em ti, 

O Escudo e a Armadura que já não preciso mais 

Nos tempos de Pax-Amor que chegam à minha Pele. 

Anjo do meu Esplendor, 

agraciad@ me sinto 

pelo Testemunho do teu Calor Presente 

na Chama E_Terna. 

 

(texto de Andrea Larilym) 
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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.  

 A sessão foi uma espécie de sonhar em conjunto, onde cada pessoa acedia a uma 
parte do sonho. O que é que esta forma de estar com os outros desperta em mim? 
 

 O que é que me permite desligar a mente concreta, relaxar profundamente e aceder a 
outros planos de realidade? 
 

 O que é que a imagem do coqueiro evoca em mim?  
 

 Para onde me levam o vigor e a leveza do Pégaso? 
 

 Em que aspetos da minha vida quero avançar com determinação e sem pressa? 
 

 Com que tipo de “paredes” me confronto? Como é que posso usar essas limitações 
para definir o meu caminho e avançar? Para onde me levam? 
 

 

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. Os contributos são muito apreciados. 

 MBWay: 963435417 
 Paypal: entreteser@gmail.com 
 IBAN: PT50 0023 0000 45409073661 94 

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? 

 

 

 


