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Pesquisa





Para festejar os 40 anos do teatro escola macunaíma, preparamos uma edição comemorativa do Ca-
derno de Registro Macu, que se propõe “Celebrar a experiência do tempo”, tema da 80ª mostra de teatro da 
escola. assim, os textos que compõem este número da revista se relacionam, de diferentes formas, com 
a história do macunaíma. 

sobre Costantin stanislávski, cuja prática e teorizações fundamentam nossa proposta de ensino, a fala 
do pesquisador diego moschkovich pretende contribuir para o conhecimento do contexto artístico de sua 
atuação, bem como para o entendimento do processo de constituição do que ficou conhecido como sis-
tema de stanislávski, refletindo sobre sua atualidade. 

a partir desse sistema, mas a seu modo, a escola criou sua metodologia, como já recomendava sta-
nislávski: “Crie seu próprio método. não seja dependente, um escravo. Faça somente algo que você possa 
construir. mas observe a tradição da ruptura, eu imploro”. dessa forma, o artigo de Larissa Féria, jornalista 
e colaboradora do Caderno de Registro, apresenta o processo de apropriação dos ensinamentos do mestre 
russo pelo macunaíma, que se centra no método das ações Físicas, e mais especificamente na análise 
ativa, e propõe o estudo prático como forma de aproximação e entendimento da peça e do papel. 

o especial Procedimentos Pedagógicos documenta a experiência dos encontros com o diretor russo 
serguei Zemtsov, realizados pelo macunaíma no segundo semestre de 2013, por meio do registro da pro-
fessora tieza tissi. sem qualquer pretensão de sistematização, esta publicação tem antes o intuito de par-
tilhar as reflexões sobre o trabalho do diretor e sua abordagem do sistema de stanislávski, relacionando a 
prática pedagógica e os pressupostos artísticos implicados no ensino do teatro.  

Cenas do macu registra a aula inaugural: uma vivência para integrar os alunos e dar início às come-
morações deste ano. marcada pela alegria, que contagiou a todos, registramos essa festividade com algu-
mas imagens das turmas participantes nas unidades da escola em são Paulo e nos pólos de alpavillhe e 
Campinas. 

e, para fechar esta edição especial do Caderno de Registro, “minha vida na arte” homenageia nissim 
Castiel, diretor da escola desde 1980 e artista de importância decisiva para a história do macunaíma. 

Boa leitura a todos! 
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