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SINOPSE 
 

O Parto é uma peça de Teatro Global que nos conduz ao desabrochar do coração em harmonia 
com o Cosmos. No início, uma poderosa força interna emerge e faz pressão para sair, mas um 
bloqueio profundo impede a sua expressão e a consciência debate-se numa intensa agonia. 
Passadas as convulsões, o bloqueio dissolve-se e revela um poder desconhecido que queima 
todas as sombras.  

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. 

 

 

 

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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PEÇA DE TEATRO 
 

CENA 1: ALGO QUER SAIR 

 

 

 

Quando escutei “coração aberto como uma criança”, a minha mão que estava fechada 
abriu. E eu senti uma dor na testa, como se algo quisesse sair e um desconforto na 
região do abdómen. 

  

(expirações prolongadas e sonoras) 

 

É como se algo quisesse sair e eu não permitisse que saísse. 

 

(mão fecha em punho, depois abre e fecha ritmicamente) 

 

A minha cabeça também está assim…  

 

(mão faz movimento rítmico, abrindo e fechando, de trás para a frente)  

 



O PARTO 
Peça de Teatro Global 

Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    5 
TEATRO GLOBAL . SESSÕES INDIVIDUAIS . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

Tchuuu tchuuu tchuuu, tchuuu…  
 

(movimentos rápidos e expressão agoniada… depois desaceleram, respiração profunda) 
 

É cansativo  
 

(respiração profunda, como se custasse tirar o ar) 

  

É muito cansativo.  

  

(mão no topo do peito).  

 

Estou tonta, muito tonta. É algo que quer sair, mas eu não consigo colocar para fora.  

Ahhhh… aiiiihhh… ahhhh… aiiiiihhhh 
 

(expressões de agonia no rosto) 
 

Quero chorar…  
 

(cabeça tombada sobre a mãos)  
 

Aihhh… afhhhh… afffff… uhhhh… aiiiih…  

Tem algo na garganta que está preso…  

Estou sentindo tonta… tem alguma coisa presa aqui… 
 

 (mão agarra a garganta) 
 

E na minha barriga tem algo que é como se tivesse a coisa embrulhada… o estômago 
embrulhado, pesado… de vez em quando está difícil respirar, não estou conseguindo 
respirar. 
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CENA 2: CONVULSÕES 

 

Mulher: 

O meu corpo tem espasmos, a minhas pernas têm espasmos…   
   

(movimentos repentinos, bruscos e involuntários, de ocorrem de forma continuada e 
imprevisível) 

   

Os meus pés estão a dar pontapés! Acho que estão com raiva. Estão a dar pontapés 
em alguém!  

   

(pontapés violentos no chão)  

Arrrhhh!!!  

(murros violentos na mesa) 

 

Estou cheia de calor!  

 

(o corpo debate-se com espasmos violentos, cada vez mais rápidos, durante vários 
segundos, até atingir um clímax) 

 

Observador: 

Talvez a raiva seja aquilo que está bloqueado e precisa de sair. 
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CENA 3: APEGO 

 

 

 

 

As minhas mãos estão entrelaçadas, uma a puxar a outra e é como se a minha mão 
esquerda tentasse sair, separar-se da outra e a direita não deixa. 

 

Na verdade, a mão esquerda quer sair…, mas ao mesmo tempo depois quer trazer a 
outra para perto de si… depois quer sair… 

 

Há um quero / não quero. 
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CENA 4: ACALMAR 

 

 

 

 

 

(mãos paralelas em frente ao peito, afastadas à largura do tronco, fazendo movimentos  

suaves de aproximar e afastar)  

 

É como se as mãos estivessem a acompanhar um padrão de respiração…  

Inspira, expira…  

Contrai, expande…  

A sensação de que estou a respirar… 

É como se tivesse um bébé deitado sobre o meu peito e estou a respirar para o ajudar 
a encontrar um padrão de respiração e para que o sistema comece a acalmar.  

Estou num processo com ele de acalmá-lo… como se ele não estivesse a conseguir 
respirar e eu estou a sintonizar-me com ele e a ajudá-lo no processo. 
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CENA 5: PARTO 

 

 

 

 

- Quero sair daqui para fora! Como é que se sai daqui? 

 

- Tenho a sensação de um parto… o último momento do parto… 

 

- Sim. Eu pari algo e estou cansada… estive num trabalho de parto e agora… 
pfufffffffffff…!  Estou cansada… 

É um cansaço de alívio depois de fazer um longo trabalho e colocar para fora uma 
coisa pesada. Consegui… e estou esgotada. O corpo está dormente… 
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CENA 6: O PODER DESCONHECIDO 

 

 

Mulher: 

Paralisei…  

Custa-me imenso respirar… as pernas estão entorpecidas… a cabeça está apertada… e 
sinto uma dor como um corte transversal na cabeça na linha das sobrancelhas… 
   

(expressão de agonia, com falta de ar e um grito surdo) 
   

Aperto na zona da garganta e do estômago… não consigo respirar…  
   

 (expressões de agonia… há algo que aperta e asfixia… quer gritar e não tem voz) 
   

A perna direita está encolhida, não consigo pôr o pé no chão… a esquerda está 
esticada… estão as duas tensas e contraídas… estão as duas encostadas uma à outra 
   

Observador:  

Eu sei que há um alívio depois disso tudo. O alívio depois do parto. 
   

Mulher: 

A perna esquerda parece um tubo metálico que depois termina num quadrado de 
ferro… para suster uma parede para não cair…  

   

(mão com a palma aberta a bater de frente contra algo.) 
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Facilitador:  

O que é que a mão está a dizer à parede? 
   

Mulher: 

 “Eu sou mais forte do que tu!”  

As pernas descontraíram quando a mão começou a fazer o movimento mais lento.  

A mão tem poder, mas é como se tivesse um poder hesitante… de vez em quando 
pára… mas é poder… a mão tem imensa força e o centro da mão está todo a palpitar… 
   

Facilitador:  

Como é que alguém tão poderoso duvida do próprio poder? 

   

Mulher: 

Como se esse poder lhe fosse desconhecido. Mas esse poder tem força… 
   

Facilitador: 

Como é que a mão pode descobrir mais o poder dela? Ela está agora a mover-se… 

   

Mulher: 

Sem ser rígida… o seu poder é uma força mais subtil… mais ondulante… 
   

 (a mão move-se graciosamente e parece que dança) 
   

 Não é para ir de frente… não precisa de ser uma força de impacto…  

É uma força mais subtil… que se sabe mover… é ondulante, muito leve, como se 
esvoaçasse… 

É muito subtil e a mão fica com um poder, uma energia… com pontinhos de luz. 

   

Observador:  

A mão dança a dança dos universos  
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CENA 7: FOGO 

 

 

Mulher 1: 

O meu corpo está pegando fogo, muito quente, muito quente… o meu corpo pega 
fogo… muito quente… fuuuuuhhh… 

Está imenso calor, imenso calor! 

 

Facilitador: 

Bora arder nesse fogo! O que é que esse fogo faz? 

 

Mulher 2: 

Tenho o corpo todo cheio de água, estou toda molhada… esse fogo derrete qualquer 
gelo… transforma qualquer gelo. 

Transforma qualquer coisa, qualquer sombra… transforma o gelo do coração. 

E sinto muita liberdade… liberdade de ser 
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CENA 8: CORAÇÃO QUE PULSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observador: 

O fogo contrai e expande.   

Pulsar…  

As mãos dançam em energia super quente…  

 

Mulher: 

Eu vejo um coração pulsando… um coração… um grande coração. 

Coração que pulsa! 

Um grande coração que pulsa!  

   

(mãos à altura do peito, abrem lentamente de forma ampla e retornam ao centro até se 
tocarem, para voltarem a abrir, numa pulsação) 

    

Ah! Eu estou no espaço! Estou vendo o coração pulsando lá em baixo! É lindo! É lindo! 
Vejo o coração pulsando na Terra… é lindo! É lindo!  

É emocionante… é lindo ver a Terra pulsando aqui de cima… é emocionante, é lindo! 

 

Observador: 

Um campo harmónico, criativo, no espaço sideral. 

É assim que os universos nascem? 
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CENA 9: CÍRCULO DE TAMBORES 

 

 

 

 

Observador: 

Alegria de criança a emergir… muito saboroso… e comovente... A reverência da vida. 

 

Mulher A: 

As minhas mãos estão a fazer um batuque. 

Tan tan tan tan 

Vejo muitos tambores a serem tocados ao mesmo tempo. Pessoas em círculo, em 
movimento, a tocar tambores. 

Ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan… ta ta ta tan, ta ta ta tan, ta ta ta tan… 

Há um subir de energia… vai em crescendo… acumulando. 

 

Mulher B: 

Eu sinto-me chamada pela música, por esse ritmo, e é como se estivesse a procurar 
saber como é que entro. É como se fosse um chamamento e eu quero entrar. 

 

Mulher A: 

Só tens de entrar e fazer o teu som com o teu ritmo. 
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Mulher B: 

taratatan taratatan taratatan 

Eu ainda me perco… estou à procura da sintonia e perco-me. 

 

Mulher A: 

Não procures a sintonia! 
 

Mulher B: 

Não procuro?! 

 

Mulher A: 

Não, porque se tu procurares a sintonia não a deixas vir ter contigo. Estás a forçar-te a 
algo… 

 

Mulher B: 

Espera aí que isto vai precisar de ser um pouco mais selvagem… 

 
Anciã: 

É só entrar e rodar… é só entrar e rodar… entrar na dança, na música… 

 

Mulher A: 

É como quando se está a saltar à corda, com uma corda grande, com uma pessoa a 
segurar em cada ponta… só tens de entrar e depois sabes é o ritmo… concentra-te só 
na entrada… 

 

Mulher B: 

uuuuhhhhh, é como se quisesse sair muita coisa de dentro de mim! Parece que não 
tenho corpo que chegue! 

  

(Corpo começa a mover-se violentamente, mãos batem contra os braços da cadeira, pés 
no chão… com intensidade…) 
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Em uníssono: 

 

taratatan taratatan taratatan 

uuuuhhhhh, uuuuhhhhh, uuuuhhhhh, uuuuhhhhh 

taratatan taratatan taratatan 

ahhhuuuuuuuuuhhh 

ahhhuuuuuuuuuhhh 

ahhhuuuuuuuuuhhh 

 

taratatan taratatan taratatan 

uuuuhhhhh, uuuuhhhhh, uuuuhhhhh, uuuuhhhhh 

taratatan taratatan taratatan 

ahhhuuuuuuuuuhhh 

ahhhuuuuuuuuuhhh 

ahhhuuuuuuuuuhhh 
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CENA 10: À VOLTA 

 

 

 

 

Vi um círculo de pessoas e havia alguém no meio desse círculo que estava a fazer o 
som que se ouvia. Parecia o som de um nascimento: alguma coisa que estava para 
nascer. 

 

Mas as pessoas à volta estavam dissociadas do que se passava no centro… estavam 
como que inertes… pareciam zombies… 

 

O som ao centro era um chamamento, mas as pessoas não o conseguiam ouvir. 
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CENA 11: CANSAÇO 

 

 

 

Homem: 

Estou a sentir-me cansado… há momentos em que eu acordo, mas agora estou a 
dormir. Consigo ver todos esses tambores e toda essa coisa no mundo…, mas não 
faço parte disso.  

Estou anestesiado, num estado muito inconsciente…  

Mudar alguma coisa assim é muito difícil… é preciso muito esforço… Eu tento e a 
seguir esqueço-me completamente… não consigo ser coerente… e continuo neste 
estado… 

 

Observador; 

Esse estado é interessante… será um estado relaxamento profundo?  

Sinto-me nutrido por esse estado e com vontade também de descansar. 
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CENA 12: DORME DORME, PEQUENINO 

 

 

Homem: 

Os meus olhos fecharam-se outra vez… não se conseguem abrir… é um peso… 

É como se alguém me passasse a mão na testa passando pelos olhos, fechando-os… 
Eu fazia isso no meu filho quando era pequenino… e dizia-lhe: “dorme…” 

  

(bocejos e ritmo) 

 

Mulher A: 

O ritmo está sempre presente, quer vocês oiçam ou não. Eu acho que poderia ficar a 
noite inteira nisto. 

 

(as mãos batem ritmicamente no tampo da mesa) 
 

Homem: 

Eu oiço tudo com muita clareza… os sons, os ritmos que acontecem, mas não 
participo… é como se estivesse de fora… ou é como se estivesse a dormir… estou a 
sentir as coisas mas não consigo participar nelas. 

 

Observador: 

Sabe tão bem esta vontade de querer e gostar de descansar, ficar meio a dormir 
 

 (homem recosta-se para trás, satisfeito, a descansar) 
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Homem: 

Os olhos fecharam e não consigo abrir os olhos, mas eu estou bem, hein! Agora sim! 

 

 (bocejo) 

 

Mulher A: 

Este batuque também pode ser música para adormecer! 

 

Observadora: 

Sinto-me completamente desperta e energizada! 

 

Homem: 

Agora estou em paz com a polaridade de estar ativo versus descansar… Vocês podem 
fazer a festa que eu estou aqui a desfrutar da festa, escutando-a ao longe enquanto 
descanso… 

 

Observadora: 

Sinto o corpo todo a pulsar… o corpo vibrante, cheio de energia… e, ao mesmo tempo, 
estou super relaxada. 

 

(Respiração profunda, intensa.) 
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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.  

 Cena 1: Quando escuto “o coração aberto como uma criança”, o que é que isso 
evoca em mim? 

 Cena 1: Se me permitisse, o que mais haveria dentro de mim para sair e que 
ainda não foi expresso? 

 Cena 2: Noto algum tique ou outro movimento involuntário do meu corpo… e 
com uma curiosidade inocente, convido-o a mostrar-se mais. O que é que o 
corpo está a fazer? 

 Cena 3: Que apegos me impedem de largar o que já não me serve? 
 Cena 4: Nos momentos em que perco o chão, onde é que encontro colo? Com 

quem me sintonizo? O que é que me ajuda a acalmar? 
 Cena 5: De que contextos ou situações eu também gostaria de sair? 
 Cena 6: Qual é o poder desconhecido que eu tenho e do qual ainda duvido? 

Como posso descobrir mais sobre ele? De que forma única esse poder se 
expressa em mim? 

 Cena 7: Imagino um fogo quente que transforma qualquer sombra… o que é 
que esse fogo transforma em mim? 

 Cena 8: Imagino-me no espaço sideral enquanto contemplo o coração da Terra 
a pulsar… observo agora o pulsar do meu coração… o que mais acontece? 

 Cena 9: Para o quê me sinto chamado? O que me chama? Como respondo ao 
chamamento? 

 Cena 12: O que é que me permite relaxar profundamente e descansar? 

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? 

 

 


