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seu amanhã. seu conhecimento deve estar sem-
pre em movimento. depois de quarenta anos, você 
assegura suas técnicas e isso é uma catástrofe. 

eu te pergunto: o que significa escola, univer-
sidade? se vocês não compararem seus conhe-
cimentos com os de outras escolas, com outros 
conhecimentos, de momentos históricos diferen-
tes, o conhecimento ficará estagnado. Hoje isaac 
newton já não representa muita coisa. tudo muda. 
Hoje aspirina salva a sua vida, amanhã ela te mata. 
se você está conectado ao séc. XXi, você deve se 
manter aberto. não queremos fixar nenhum co-
nhecimento, queremos olhar para frente, com 
olhar crítico e reflexivo.

o novo professor é aquele que pode criar um 
método diferente a cada dia. Constantin stanis-
lávski dizia: “o professor de teatro deveria mudar 
o seu método a cada três anos”. eu acho que o 
professor de teatro deveria mudar o seu método 
a cada dia. o que de novo eu vou criar hoje? se 
você não tem nada para criar, não entre na sala de 
aula. quando acreditar que não tenho mais nada 
de novo para criar, eu vou parar. o seu aluno pode-
rá estar feliz com o que você tem para lhe oferecer. 
Porém a escola deve ser o lugar para desenvolver o 
conhecimento. o desejo não deve ser pelo resulta-
do e sim pelo processo.

o maior problema está dentro de cada um de 
nós, se somos artistas. eu acredito que a posição 
do professor de teatro é a mais alta de todas. devo 
ter respeito por mim mesmo. muito tempo atrás, 
no começo da minha educação, vi muitos espetá-
culos. nestes últimos anos, não me sinto tão con-
fortável. eu tento trabalhar com amigos. não com 
bons atores, mas com bons amigos. 

Voltei para a escola. Colocar-me em treinamen-

Como formular uma pergunta? 
a melhor resposta está dentro de nós mesmos. 

nunca subestimem seus alunos. os alunos são os 
melhores professores. 

o que é o posicionamento do aluno e do pro-
fessor? Por que a ternura? esta maneira gentil ao 
excesso contribui para o processo de formação do 
aluno?

Cada artista já é feito por si mesmo. quando o 
aluno está em posição perigosa, o professor deve 
ter o sentido de ser responsável. as perguntas po-
dem surgir muito depois dos nossos encontros.

eu tenho uma questão para vocês: qual é a sua 
motivação em vir aqui? Por que você está aqui? Vo-
cês não são iniciantes. Vocês têm a sua opinião, 
sua técnica. Com certeza vocês também poderão 
me ensinar.

em nossos encontros, vocês mudam de status, 
deixam de ser professores e passam a ser alunos. 
migram para outro planeta. mudam o seu gênero, 
sua maneira de olhar, atravessam uma fronteira.

Como o seu sistema irá dialogar com a minha 
opinião? Você estará aberto ou fechado para rece-
bê-la? É muito difícil receber uma opinião diferente 
da nossa. É muito difícil, para professores, ter um 
sistema aberto, não apenas para mim, mas tam-
bém para os seus alunos. “eu sei e você não sabe.” 
É difícil perceber se vocês estão abertos ou não 
para receber.

Como criar, destruir, fortalecer a relação peda-
gógica? segundo o registro em meus livros, não 
quero encará-los como dogmas. Como estar em 
movimento, igual a Cosntantin stanislávski? ele era 
um mestre e um cientista. ele próprio disse: “agora 
tenho outras ideias. quero escrever outros livros.” 

o sucesso com seus alunos hoje deve sustentar 

“o exercício como caminho para o conhecimento”
1° encontro - 07 de julho 2014
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INTERvALO4

RITUAL, TREINAMENTO 

deixamos o cotidiano para experienciar outra 
coisa. Vou mostrar a vocês o meu ritual. mas gos-
taria que, ao longo dos dias, vocês me mostrassem 
o ritual de vocês.

atravessar a fronteira do cotidiano exige algo. 
Você pode ter rituais diferentes. Para uma peça 
shakespeariana, por exemplo, há um ritual. a fron-
teira entre o trabalho cotidiano e o trabalho com 
arte. as palavras da vida cotidiana não servem 
aqui. Você deve estar conectado à sua filosofia. se 
você entende que há só um teatro, haverá apenas 
um ritual.  

o teatro não é fazer cópia da vida, é gerar ou-
tras vidas. ir, através das coisas do cotidiano, até 
um patamar artístico. reflexo da sua vida, da sua 
filosofia ou não. É importante que os alunos come-
cem a treinar antes do professor. quem deve ter 
a iniciativa: o professor ou os alunos? eles estão 
prontos? É decisão deles começar devagar, atraves-
sar a fronteira. antes do treinamento, cada aluno 
deve fazer do seu jeito durante alguns minutos. o 
processo de educação é do aluno e ele convida a 
nós, professores. quando o aluno percebe a neces-
sidade do professor, irá até ele.

4. de acordo com a ideia de registrar o curso da maneira mais próxima ao 
que foi a experiência dos professores do macunaíma, optou-se aqui por 
manter as anotações referentes aos momentos de pausa, nomeados como 
intervalos. 

to mudou a minha vida. a mudança, a busca pelo 
conhecimento deveria ser para sempre. Você deve 
se trabalhar por dentro. estar sempre se desenvol-
vendo. a aula não é para o aluno apenas, mas para 
mim mesmo. eu estou falando comigo. eu estou 
falando com o teatro, com a tradição, com a esco-
la. eu sou professor e sou aluno. se eu, como pro-
fessor, sou capaz de me ensinar como aluno, isto é 
uma aula. 

Você criou alguma coisa hoje? Cuide do seu 
desenvolvimento artístico e os estudantes irão até 
você. eu devo trabalhar comigo mesmo. tenho 
uma aula dentro de mim que precisa sair. tentar 
honestamente se abrir e se desenvolver junto com 
seus alunos faz o processo valer a pena.

quando uma pessoa se abre para o conheci-
mento, esse processo chega a outras pessoas. Pre-
cisamos mudar a maneira de pensar o processo 
de educação. Pergunte a você mesmo: “Como eu 
posso mudar?” isso está conectado às perguntas: 
o que sou eu? quem sou eu? se eu não sei qual é a 
minha escola, o que eu estou fazendo aqui? Vamos 
discutir isso no final.

Como você pode se engravidar3 de uma experi-
ência? dentro de você há um germe que se pergun-
ta? o que você está fazendo? 

esse é o meu amor, meu sonho. a escola dos 
meus sonhos. esse é o meu país, meu livro, per-
guntas e respostas vêm em línguas diferentes. 
essa é a minha escola. esse é o meu teatro.

3. o verbo que, segundo o dicionário aurélio, significa “tornar-se grávida 
ou prenhe”, é frequentemente usado pelo professor Jurij e, assim como 
sua forma adjetiva, “grávido”, se refere ao estado de estar cheio, repleto ou 
do sujeito já conter em si uma semente que dará origem a outra realidade. 
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dar. tente abrir em você a percepção se deve ir para 
outro lugar ou permanecer onde está. Você pode 
mudar quantas vezes necessitar.

ExERCÍCIO 1

Cumprimento com “BOM DIA!”
ande livremente pelo espaço e diga “Bom dia!” 

às pessoas que encontrar. se encontrar com a 
mesma pessoa, diga novamente. 

não corram! deem mais tempo para esse even-
to. “Bom dia!”: mais longo, mais esticado. não é 
uma questão de atuação, é de encontro. não é o 
tempo do dia a dia, é um tempo mais esticado. É 

RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras 
duas filas. quando você estiver pronto, você se 

colocará em uma delas. quando você estiver em 
uma delas, você estará dizendo a todos nós: “eu 
estou pronto”.

duas filas, uma de frente para a outra. tentem 
olhar através da parede, mais longe. o que, para 
você, será o foco de hoje? o que você irá comparti-
lhar hoje? o que aconteceu com você em um ano? 
em cinco anos? Voltem para “o aqui” e olhem para 
a pessoa que está à sua frente. Vou dar um minuto 
para você decidir se quer ficar nessa fila ou mu-

apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.
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crença, sua experiência. não é apenas o nome, é 
uma semente que traz muita informação. e isso 
está ligado ao trabalho com o texto. a intensidade 
e o significado devem ser expressivos. nunca, em 
uma palavra, vamos conseguir pronunciar o seu 
significado total. É o valor que atribuímos à palavra 
que devemos buscar. o maior valor possível. a pa-
lavra é a necessidade de dizer mais. 

ExERCÍCIO 3

Cumprimento com o nome do outro 
agora vocês devem dizer o nome dos seus 

parceiros à distância. imaginem que vocês estão 

importante o tempo depois do “Bom dia!” e o tem-
po antes do “Bom dia!”. o antes e o depois é que 
comunicam. o tempo da preparação e do eco.

ExERCÍCIO 2

Cumprimento com os próprios nomes 
o mesmo, só que agora com o seu nome. Pri-

meiro, alargamos o tempo. a diferença entre o tem-
po do dia a dia e o tempo do teatro. o tempo do 
palco, do teatro, é diferente. o público vem com o 
tempo dele. se vocês querem que ele os ouça, vo-
cês deverão partilhar o seu tempo com ele. 

em seu nome está a semente: sua raiz, sua 

apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.
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se o último abraço da sua vida. Você dá tudo até 
a última gota. deve ser uma explosão. o máximo 
que der em um tempo curto. dê tudo. doação. sa-
crifício. 

o que significa cumprimentar? É uma troca de 
energia. Cada tipo de cumprimento traz algo dife-
rente. as palavras podem mentir, a energia não. 
Conforme trocam suas energias, vamos formando 
uma energia do grupo. Cada um de nós chega com 
uma energia. esse exercício cria uma balança, um 
equilíbrio. se não estamos com a energia balance-
ada, não criamos. se equilibrarmos a energia, acio-
naremos as portas para a criação. 

ExERCÍCIO 6

Troca de cumprimentos com alternância de 
planos

trabalhem agora com os planos: alto, médio e 
baixo. alternem as possibilidades de cumprimen-
tar. não é uma mise-en-scène5, mas uma troca. só 
a mudança dos planos já muda muito, a não ser 
que você faça de modo formalista. 

a partir desse exercício, podemos inserir situa-
ções do texto que estamos trabalhando. trechos de 
William shakespeare etc.

ExERCÍCIO 7

Cumprimento com tapa nas faces
os tapas devem ser leves. não dê nos ouvidos 

e olhos. um de cada vez. Há uma pausa. não deve 
haver motivações psicológicas! depois dos tapas, 
há o abraço. esse exercício provoca o acordar de 

5. expressão de origem francesa, que significa literalmente “colocado em 
cena”. É usada como referência à arte da encenação. 

em uma floresta. não falem juntos. ouçam o es-
paço. mesmo que você esteja próximo a alguém, 
trabalhe como se estivesse longe. o espaço muda. 
trabalhe o espaço e o tempo. esses dois vetores 
mudam. Perceba o tempo e o espaço em artistas 
como Pablo Picasso, salvador dalí etc. a arte dá a 
possibilidade de se ficar distante. trabalhem como 
se estivessem a cem metros de distância uns dos 
outros. Cem metros é uma grande distância. 

nem tudo nós podemos ouvir ou gritar. nem 
tudo é possível atuar no palco. a nossa questão é, 
se definimos a dimensão do palco, como podemos 
falar com alguém que está a cem metros? agora a 
um km. não é fisicamente possível! Vocês devem 
encontrar dentro de vocês um caminho. 

nós devemos preparar um exercício em qua-
tro etapas para o aluno. Você o dirige para que ele 
perceba a dificuldade. a primeira deve ser bem 
simples, até a etapa em que ele não saberá como 
realizar. nessa hora, o aluno se sentirá inseguro e, 
quando enfrentar essa dificuldade, acontecerá a 
abertura. se você lhe der esse suporte por um ou 
dois anos, ele vai querer sempre mais. atores que 
não repetem aquilo que fizeram ontem estão sem-
pre insatisfeitos, sempre em busca. 

ExERCÍCIO 4

Cumprimento com tapa na bunda
agora cumprimente bem friamente, com um 

tapa na bunda. do quente para o frio. Com cortes 
bem definidos, mude completamente. 

ExERCÍCIO 5

Cumprimento com abraço 
abraço rápido, em um segundo. Como se fos-
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Princípios para a próxima tarefa
o que fizemos hoje é uma preparação para o 

dia seguinte. qual é a tarefa para o próximo encon-
tro que foi semeada no encontro de hoje? esse é o 
processo da educação: abrir as portas para o co-
nhecimento. 

Vocês irão decidir a composição dos movimen-
tos. uma linha dos eventos da vida. 

em 1942, como eram os cumprimentos? e em 
agosto de 1947, janeiro de 1952? e dez anos depois? 
Junho de 1962? Vocês decidem. escolham sete. 
Como uma história pequena, que deve durar cinco 
ou seis minutos. Vocês podem incluir elementos de 
figurino, texto, instrumentos de expressão. quando 
vocês perceberem, o exercício virou uma peça de 
teatro. de uma pequena célula, pode-se desenvol-
ver uma grande performance. a questão é o que 
você escolhe, acrescenta. o berço, o nascimento 
de um espetáculo deve estar na semente de tudo 
que é proposto. 

Como, a partir de todo o caminho do treinamen-
to, propor uma cena? espaço e energia. no interva-
lo entre os eventos acontece algo. sem análises. a 
análise não se dá no começo do trabalho. analise 
depois de um tempo. uma análise pode explicar a 
vida? muitas análises boas podem parecer primiti-
vas se pensarmos nos paradoxos da vida. 

os exercícios estão no meio de uma neblina e 
é isso que torna difícil analisá-los objetivamente. É 
um caminho para a criação. 

Ritual para fechamento da seção de trabalho
experimentem um ritual que dialogue com o 

trabalho do dia. ele pode ser forte. decidam ao se 
olhar. não sejam passivos e também não tentem 
dominar o grupo. 

uma energia. desperta uma energia que circula 
pelo corpo. 

ExERCÍCIO 8

Cumprimento com beijo 
Beijar três vezes. não abrace, beije três vezes. 

ExERCÍCIO 9

 Cumprimento de várias formas 
agora escolham um parceiro e experimentem 

usar todo o tipo de cumprimento, como em uma 
pequena cena. tudo que vocês já fizeram. Vocês 
não devem responder com a mesma ação do seu 
parceiro. Vocês devem responder de forma diferen-
te. no palco e na cena, não devemos responder 
com o mesmo nível de energia. devemos respon-
der variando o nível energético. 

o ator é uma espécie de organismo, que con-
segue, a partir de uma determinada energia, trans-
formar a energia do outro. nós treinamos para não 
fazer igual. 

o treinamento termina com uma composição. 
o contraste. a energia que muda. Podemos inse-
rir música, texto, variações que contribuam para 
que haja vida. e isso para que cada exercício seja 
uma semente, podendo dar origem a uma árvore. 
se você propõe um exercício, esse exercício deve 
caminhar para o desenvolvimento de uma cena, 
de uma performance. assim os alunos gostarão de 
fazer os exercícios. a filosofia do exercício é que a 
vida é um exercício. eu vou ao palco para exercitar. 
um único exercício que vai se desenvolvendo. 

amanhã, para o outro grupo de prática, crie o 
seu próprio jeito de cumprimentar. 
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da afirmação. desde o início de nossa ação como 
pedagogos, que possamos fomentar em nossos 
alunos a procura pelo seu teatro. escola é filoso-
fia. as filosofias puras hoje se esfacelam. Hoje os 
sistemas de stanislávski, Jerzy Grotowski etc são 
apenas rótulos. o século de apenas um sistema 
acabou. os dogmas não se sustentam, o mundo 
mudou muito. as fricções hoje são muito potentes. 
as interferências e misturas são contemporâneas. 
quais são as conexões entre o teatro nô8 e Bertolt 
Brecht? as variações são muito rápidas. não é pós-
-moderno9, é que dentro do ator é mais fácil mudar 
de um sistema para o outro. 

no méxico, há uma montanha habitada por uma 
tribo. existem duas tradições: em uma não se pode 
fazer sexo com outras mulheres e não se pode co-
mer carne de porco; na outra, pode-se fazer sexo e 
comer carne de porco.  quando elas se encontram, 
migram de uma tradição para a outra, conforme 
o seu desejo e vontade. não somos escravos dos 
sistemas, podemos mudar. tudo está conectado na 
filosofia do séc. XXi. 

em relação às cenas, não podemos olhá-las de 
maneira horizontal. somos muito diferentes. 

no Japão, há um lugar que se chama o Jardim 
das Pedras. treze pedras, cada uma de um tama-
nho e forma. de qualquer maneira que você as or-
ganize, você só consegue ver doze pedras. se você 
quer ver todas as pedras, você precisa voar e vê-las 
de cima.   

Gosto de trabalhar com pessoas diferentes. não 
olho para as coisas que nos separam.

8. Forma do teatro japonês, que combina canto, pantomima, música e poe-
sia. 

9. a pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a 
condição sócio-cultural e estética prevalente no capitalismo após a queda 
do muro de Berlim (1989), o colapso da união soviética e a crise das ideo-
logias nas sociedades ocidentais no final do século XX, com a dissolução 
da referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão 
do mundo através de esquemas totalizantes.

INTERvALO

ExERCÍCIO 10

Cena: “Essa é a minha escola”
“Formule e expresse sem palavras a visão da 

‘sua’ escola de teatro. a única expressão que você 
pode usar é ‘esse é o meu teatro’, ‘essa é a minha 
escola’. Você pode usar tudo o que quiser: música, 
movimentos, luz, figuras etc. Pode usar versos/poe-
sia, mas nenhum texto dramático ou suas próprias 
palavras. organize essa cena você mesmo, mas 
você pode convidar alguém mais. aqui você vai 
abrir sua personalidade artística como professor, 
seu estilo, seu nível de pensamento.” 6 

(alguns professores apresentam suas cenas.)7

Venho fazendo esse exercício há vinte anos. 
quando diz na cena: “esse é o meu teatro”, você 
tem consciência do que isso significa? Pode haver 
variações para a frase gatilho. na alemanha, tra-
balhávamos em um jardim e a frase foi: “esse é o 
meu jardim”.

essa pergunta chave pode estar na raiz, pode 
ser a semente de um projeto artístico-pedagógico 
com os alunos. o exercício traz a questão: quem é 
você? qual é o seu teatro? Precisamos desse ques-
tionamento para saber quem somos e o que esta-
mos fazendo. uma ilha artística no caos do mundo. 
mesmo quando tudo colapsa: o ensaio, as aulas, 
os alunos não querem aprender com você, se você 
estiver em busca do seu teatro, da sua escola, você 
terá uma raiz que te sustenta. É isso que nos man-
têm vivos. 

“eu sou professor.” esse foi o princípio para que 
eu criasse o exercício: “essa é a minha escola”. o 
percurso para criar um manifesto artístico a partir 

6. essas foram as orientações de Juirj alshitz para a preparação dos 
exercícios, enviadas por e-mail alguns meses antes do curso começar. 

7. todas as intervenções grafadas em itálico, que aparecem entre parên-
teses, se tratam de esclarecimentos, observações ou comentários do 
professor Paco abreu.
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Mariana Loureiro – sobre o exercício “essa é a 
minha escola”, você, como professor, já partilhou 
essa cena com seus alunos? 
jurij – Com certeza já fiz isso, mas não de forma 
prática. Para mim, como professor, questões inter-
nas são o meu teatro. e eu me lanço a esse tema, 
principalmente, escrevendo meus livros. não é o 
ator que está fazendo o exercício, o exercício é que 
o muda. o professor não é o dono do conhecimen-
to, ele conduz o aluno para aquele conhecimento. 
não posso dizer: “meu conhecimento”. eu partilho 
minha experiência, meu olhar. Conhecimento é o 
que se consegue apropriar do ensinamento. Posso 
ser uma estrada, uma luz para que o aluno chegue 
ao conhecimento. se constrói esse caminho, você 
abre espaços. Conhecimento é energia. É uma 
energia incrível, que pode deixá-lo feliz, triste, lou-
co etc. 

energia, liberdade, improvisação: como se co-
nectam? Cada um de nós tem estruturas que nos 
são familiares. utilizamos o que conhecemos e nos 
perguntamos como podemos construir algo a par-
tir disso: nelson rodrigues, shakespeare etc. 

Como fomentar a energia da relação pedagógi-
ca entre professor e aluno? devo estar vivo. o que 
significa vivo? se você tem potencial para criar 
alguma coisa. têm professores que estão vivos e 
professores que estão mortos. se você não pode 
criar alguma coisa, você é um professor impotente 
e não está vivo. Criar faz parte da natureza, do pon-
to de vista do ritual. existem três principais even-
tos: nascimento, casamento e morte. É do encon-
tro do homem e da mulher que surge a uma vida 
nova. a nossa missão é dar um novo nascimento 
aos nossos alunos. se você não puder fazer isso, a 
natureza não precisa mais de você. Crie exercícios, 
mude, faça diferente, se não você morre. devemos 
sempre mudar, pois a repetição nos mata. deveria 
estar na pasta do professor: “a repetição mata!” 
nosso encontro é para isso, para vocês se sentirem 
potentes, jovens e criativos.

INTERvALO

PERGUNTAS

Adriano Cypriano – qual a diferença entre ener-
gia e atmosfera?
jurij Alschitz – quando falava de energia durante 
o exercício, de alguma maneira eu estava falando 
sobre o espaço que pode ajudar a despertar uma 
energia artística. não acredito em atmosfera. eu 
preparo o espaço para depois as pessoas chega-
rem. eu devo criar uma energia no espaço e essa 
energia influenciará os alunos. também posso 
propor aos alunos que criem cenas ou exercícios 
que dialoguem com a energia que eu preciso. sei 
que tipo de energia devo criar, se estou trabalhan-
do com Luigi Pirandello, shakespeare etc. Por isso 
eu nunca trabalho em um projeto antes de saber o 
que aconteceu nesse lugar. meia hora, uma hora 
antes da aula, coloco uma música, fecho a porta e 
a deixo vibrar na sala. quando os alunos chegam, 
não há mais música, porém a energia dela está de 
alguma forma na sala. dessa maneira, estou co-
nectando energia e atmosfera. É uma questão de 
crença: se você traz a energia que necessita para o 
trabalho, pode transformar o espaço. acredito que 
tudo possa ter vida no teatro: objetos etc. Parei com 
a opção de dirigir: “minha direção”. Hoje eu pen-
so assim: “eu crio o espaço e o espaço é o berço 
para a criação da performance”. Há pessoas que 
dirão que isso é místico, porém, acredito que, se 
for preparado dessa forma, criado assim, a ener-
gia irá se materializar. Como exemplo, eu trago a 
energia no primeiro exercício, quando as duas filas 
estão formadas, quando atravesso o espaço e digo: 
“Bom dia!” ouvir o silêncio: qual é o som que vem 
do silêncio? aqui há paredes brancas. em caixas 
pretas não consigo trabalhar. acredito no trabalho 
de trazer o equilíbrio entre as pessoas, equilíbrio 
energético. É como mexer um caldeirão de sopa, 
fazer um pão. uma consistência.


