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“o exercício como caminho para o conhecimento”
3° encontro - 09 de julho 2014

RESSIGNIfICAR O ESPAÇO DE TRABALHO
o que significa a mudança da espacialidade de 

nossa área de trabalho? É a primeira vez que vou 
tentar isso: vamos juntar quem está experimentan-
do e quem está observando. isso não significa que 
vocês farão os exercícios, mas que os observado-
res estarão dentro da situação. Fiz uma análise on-
tem e não gostei da situação da separação.1 

RITUAL DE INÍCIO

Evocar os mestres
eu gostaria de começar com um exercício so-

bre o ritual. significa que cada um de vocês, que 
já estiver pronto, irá se posicionar na filas e dizer 
quem são os seus professores, os seus mestres.

(alguns nomes citados pelos professores fo-
ram: Chico Buarque, Constantin stanislávski, Fer-
nando Pessoa, Guimarães rosa, Jerzy Grotowski, 
Peter Brook, tennessee Williams, entre outros.)

RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras
(Retomado dos encontros anteriores.)

Levantem o centro do corpo e tentem organi-
zar três linhas paralelas: externo, queixo e olhos. 
olhem para bem longe e mais longe ainda. 

1. o professor Jurij alschitz se refere aqui ao fato do curso ter dois tipos 
de participantes: observadores e atuantes. a partir desse momento, 
os observadores passaram a ocupar também o especo de trabalho, 
espalhados entre os participantes atuantes.  
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ritual de início – duas fileiras, após a ressignificação espacial da relação entre participantes atuantes e observadores.
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com uma pessoa, eu vou para outra. quando o ou-
tro chega a mim, eu posso dizer: “eu estou errado 
e vou voltar”. a felicidade em um curto momento. 
Caminhando, olhem para o primeiro parceiro. as-
sim que a palma for batida, se encontrem. 

variações
uma palma, vocês encontram o primeiro parcei-

ro; duas palmas, o segundo; três, não façam nada.

ExERCÍCIO 2

Composição de velocidades 
Caminhem em velocidade menor, sem tensão, 

devagar. essa é a velocidade n° 1. agora andem 
um pouco mais rápido, essa é a velocidade n° 2. 
e assim sucessivamente, até a velocidade n° 10. 
as variações são estabelecidas pelo comando do 
condutor. agora sem comando. decidam juntos 
quando parar. Vocês são um essemble, vocês de-
cidem. quando vocês estão caminhando, vocês já 
estão grávidos da parada. no essemble, não existe 
seguidor ou líder. 

agora juntos: comecem parados, passem a se 
movimentar na velocidade n° 5, transitem para ve-
locidade n° 7 e parem sem comando.

Controlem a situação, tenham consciência do 
dentro e do fora, da fábula e da não fábula, do espa-
ço e do não espaço, do tempo e não do tempo, dos 
participantes atuantes e dos observadores. 

agora quatro variações de velocidade com pau-
sa. 

(o professor dá a orientação uma única vez, os 
alunos podem repeti-la hoje ou em outro momento.)

durante a composição de velocidades, vocês 
procurarão dois parceiros. no final, vou bater duas 
palmas e vocês encontrarão o primeiro parceiro. 

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.)

nunca percam a atenção no que está aconte-
cendo no entorno da sala enquanto vocês cami-
nham. o que eu estou recebendo e o que eu estou 
doando ao meu parceiro? Cumprimentem com 
as mãos. agora construam com seus parceiros a 
transição para o “beijar”. quando estiverem pron-
tos, transitem para o beijo. ocupem todo o espa-
ço da sala e não apenas o centro. Lembrem-se de 
abrir espaço, vocês podem beijar a distância. nós 
podemos nos curvar a distância. meca é bem lon-
ge, mas quando nos curvamos em sua direção, 
uma luz muito forte nos habita. trabalhemos com 
imagens que não são visíveis, pois assim o público 
poderá acessá-las à maneira dele.

transitem para o abraço: é uma temperatura di-
ferente. experimentem distâncias mais longas. o 
que está perto de você não precisa de você perto. 
romeu e Julieta levaram uma vida inteira para se 
encontrar em um segundo. 

no palco, vocês devem buscar o caminho mais 
longo, acumular energia. Façam isso com o texto, 
com o conhecimento, com a palavra, com o mun-
do. Há um monólogo, várias palavras e essa é a mi-
nha palavra, um encontro com a palavra. a energia 
do encontro é mais potente do que o encontro lógi-
co, há um senso mais amplo do encontro. 

agora organizem esse encontro, uma longa 
jornada entre duas pessoas. não deve ser uma 
encenação, deve ser um encontro, um evento. a 
necessidade do encontro é maior do que eu. Vo-
cês organizam, dentro de vocês, um caminho, a 
vida. não é como uma onda regular, são impulsos, 
pulsações (sim, não, longe, perto). se não dá certo 



 Caderno de Registros Macu (Pesquisa) | 29

tes, porém o essemble como evento teatral acon-
tece uma ou duas vezes. não é você que está tra-
balhando, é o essemble. quando acontece é uma 
noite muito boa, mas não vai acontecer de novo. 
não devemos tentar repeti-lo. quando ele aconte-
ce, ficamos muito felizes. o essemble é irmão do 
caos. momentos como em seu quarto de criança: 
de uma sombra, você cria uma imagem, um evento 
artístico, às vezes vejo o tigre no papel de parede e 
quando olho de novo vejo flores. 

Comentários do professor jurij sobre o ritual 
de Evocar os mestres 

dizer os nomes dos mestres é uma construção, 
que ressoa como em um ressonador. quando tra-
balho com o texto, devo construir também essa 
ressonância. 

o que há lá fora, o supermercado, o shopping, o 
barulho, esses não são meus mestres. nós somos 
anéis de uma corrente enorme. Façam esse exer-
cício com seus alunos jovens, eles dirão poucos 
nomes, mas é um exercício importante.

foco de análise
Como diretor, mudo muito o foco de minhas 

análises sobre as personagens. não há um só ca-
minho, mas várias formas e possibilidades. no pal-
co, a decisão é sua. se quiser se manter vivo, você 
terá que escolher a sua forma.

INTERvALO

Como organizar um essemble?
ontem falamos sobre o essemble e como ele 

está relacionado à individualidade. mas como or-
ganizamos o essemble? Como organizamos um 
processo de criação? não adianta pessoas talen-

Vou bater uma palma e vocês encontrarão o segun-
do parceiro.

(o professor orienta os alunos a repetirem o co-
mando juntos.)

se o aluno estiver inseguro e seguir o instinto de 
busca da segurança, ele abrirá a segunda respira-
ção, a respiração do talento.

imagem: em uma estrada em boas condições 
e plana, o motorista dorme; em uma estradinha de 
terra e sinuosa, ele fica atento, de prontidão. deve-
mos aguçar nosso instinto de sobrevivência, temos 
que tomar decisões ao longo do caminho.

Velocidade n° 4, para cada velocidade vocês en-
contrão um parceiro. quando há tensão ou esforço 
para se lembrar ou acertar, perde-se o espaço. 

se, durante o exercício, ficamos tentando nos 
lembrar dos próximos passos, acabamos nos per-
dendo. Precisamos agir instintivamente, precisa-
mos estar prontos para o passo que se apresenta. 
não se trata apenas de correr, há uma composição 
das velocidades e de todas as percepções entre 
os níveis, dessa forma nos aproximamos de uma 
obra de arte. devemos deixar as mudanças preci-
sas, elas já estão dentro de nós, antes mesmo de 
acontecerem.

Caos e liberdade: a precisão da costura das 
transições entre o caos e a harmonia. a harmonia 
da precisão e da liberdade. a beleza do essemble 
vem das transições entre caos e harmonia. o cami-
nho para chegar à felicidade, o momento que não é 
lógico, simétrico, mas assimétrico. a simetria vem 
da nossa imaginação. a felicidade no essemble 
virá na sua imaginação, não é algo que eu possa 
apresentar a vocês, só posso apresentar uma par-
te. o evento do essemble é divino, não é algo que 
possamos construir e manter. Posso dizer que já 
trabalhei em essemble europeus muito importan-
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tosas, precisamos de organização. Às vezes pare-
ce que ainda estamos presos ao século XX, mas 
já compreendemos que a liberdade leva ao caos e 
que uma ditadura tende ao mesmo caminho. deve-
mos buscar o equilíbrio entre liberdade e organiza-
ção, disciplina e responsabilidade. muita liberdade 
pode levar ao caos e muita disciplina também. o 
essemble deve ser flexível, não dogmático, deve ser 
fresco e ao mesmo tempo ter certa metodologia. 
estamos falando doessemble do nosso pensamen-
to. o pensamento muda, a metodologia também 
muda.

o que uma escola pode aprender sobre stanis-
lávski hoje? se ele estivesse vivo, estaria mudando. 
um artista não pode dizer que algo é para sempre.

Ética
o que eu recomendo sobre stanislávski é seu 

livro sobre ética. um livro pequeno, depois de tan-
tos livros. Leiam, está tudo lá. o teatro hoje, antes 
de qualquer coisa, precisa aprender sobre ética. a 
ética pode nos unir. eu estou falando de ética ar-
tística, não estou falando da ética do ser humano. 
não devemos confundir a ética do ser humano e da 
arte. os artistas vivem no planeta da arte. a ética é 
importante para a criação do essemble e da escola. 
não as ideias da escola, mas a ética que se cria no 
percurso do aluno na escola. 

existem vários exercícios sobre ética. a ética 
une os nossos alunos. a ética não está relacionada 
às regras da disciplina, mas a regras individuais. 
eu digo como criar ética em sua sala de aula: ela 
se cria a partir de acordos, que estabelecem uma 
ética interna. eu não tenho medo da punição, é a 
minha ética artística. 

atualmente passamos por uma crise ética. e se 
a ética está em crise, o essemble está em crise. o 
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apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.
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essemble é como nossa sociedade. no essemble 
do mundo, a ética está muito frágil. não acredita-
mos na igreja, nos políticos e em nenhuma filoso-
fia. a ética individual pode favorecer que o essem-
ble tenha uma vida real. Vocês devem criar uma 
ética durante os anos que estão com seus alunos. 
Vocês devem formar o ator não para o teatro de 
hoje, mas para o ano de 2020, para o futuro.

o que deve ser o meu teatro? eu não fico re-
produzindo meus exercícios e espetáculos para 
o futuro. sonhar o futuro é um dos instrumentos 
para organizar o futuro. Vamos sonhar um futuro. 
Como ele será? os alunos que chegam devem re-
ceber um programa de futuro. o que pode ter mais 
energia: o passado, o presente ou o futuro? Claro 
que o futuro.

Como ator, eu devo usar as memórias do pas-
sado? o futuro, a metafísica, os sonhos, a perspec-
tiva de algo desperta o interesse do estudante e 
potencializa sua energia, como também a nossa. 
o que vai acontecer daqui a vinte anos? não é só 
uma questão pedagógica, como no exercício do la-
birinto, em que se deve voltar a atenção às últimas 
cadeiras. É diferente falar com pessoas que têm 
planos só para hoje e amanhã e com aqueles que 
têm sonhos para o futuro.

nós educamos nossos alunos para um rio pe-
queno. e o amazonas? mais perspectiva, mais ma-
ratona.

o futuro nos une em um essemble mais forte. 
anatoli Vassiliev, Constantin stanislávski, Jerzy 
Grotowski, meherhold, eles tinham perspectivas, 
eram abertos ao futuro. 

ontem falamos em acreditar nas pessoas. Va-
mos imaginar que somos Cristovão Colombo, que 
iremos descobrir a américa. que tipo de navegado-
res nós escolheríamos? eu posso escolher o meu exercício dos Cumprimentos.
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vas?” Porém, os melhores alunos, no final, vinham 
da sala dele. eles não eram bonitos, não tinham 
dinheiro para ir ao teatro, universidade, pessoas 
que não eram convidadas para festas, sentavam 
nos cantos, porém juntos criavam um essemble ar-
tístico incrível. meu professor veio de um orfanato, 
era sozinho e passou sua infância durante a guer-
ra. Pessoas sem pais tinham que viver juntas, sem 
ajuda de ninguém. elas eram como jovens loucos, 
por isso ele escolhia essas pessoas; ele tinha vivi-
do sem amor, entendia a extrema necessidade de 
amor e delicadeza.

uma história sobre o meu professor: orfanato, 
segunda Guerra mundial, nada para comer, uma 
das crianças tinha dez anos, estava muito doente 
e a mandaram para o hospital. Cada criança, todo 
dia, dava cinco gramas de manteiga. depois de 
um tempo, quando juntaram trezentos gramas, 
escolheram meu professor para levar ao garoto no 
hospital a manteiga que todas as crianças haviam 
juntado. meu professor também tinha dez anos e 
um trajeto de 20km a percorrer, também com fome, 
na neve. ele foi rezando: 20km em quatro horas. 
neve, vento. ele comeu metade da manteiga e se 
perguntou como ia explicar aos seus amigos o que 
havia acontecido. ele sentiu muita vergonha e pen-
sou que talvez fosse melhor que seu amigo tivesse 
morrido para não ter que contar o que tinha acon-
tecido aos demais. 

meu professor, quando participou da seleção 
para a escola de teatro, fizeram-lhe algumas per-
guntas: você acredita nas pessoas? ele disse que 
não. Como pode um professor não acreditar nas 
pessoas? ele tinha dezoito anos e disse que não 
confiava. ele é uma lenda, o símbolo de um profes-
sor. ele só se preocupava com os alunos e em pre-
parar suas aulas, sem mulher, sem família, vivendo 

time, meu casting, ou aceitar as pessoas que estão 
chegando, que não são o meu ideal. antonin ar-
taud estabelecia, em seu essemble, um sinal para 
cada ator, conectado com o teatro do oriente. essa 
é uma variante.

apenas olhe, não faça cortes, aceite, confie e 
receba o que lhe é oferecido. dentro de cada pes-
soa, existe um talento incrível. nossa tarefa, como 
condutores, é a de nos conectar com o que existe 
dentro de cada pessoa, para que ela se abra. re-
cebo tudo que vem a mim e gero um reator para 
processar esse material quimicamente, para que 
aqueles ingredientes possam reagir e funcionar. 
assim gero uma explosão e isso explodirá em um 
único essemble. 

Essemble é energia
É como em uma festa: ela só será boa quan-

do houver energia. no essemble há movimento, 
choques, atritos, afetos. isso é fundamental para 
a arte. Você direciona tudo isso para o trabalho ar-
tístico. Posso ser um anjo e, se me conectar a você, 
posso virar um demônio. Você pode organizar uma 
reação atômica. através de exercícios, você pode 
organizar o abraço. essa energia é perigosa e nós a 
filtramos com a ética. 

meus professores, perguntem-me quem são 
eles. eu devo pronunciá-los, eles não são anôni-
mos. um deles sempre escolheu pessoas do un-
derground, pessoas infelizes, insatisfeitas com 
sua vida teatral. eu fazia parte desse grupo e me 
perguntava por que ele escolhia aquelas pessoas. 
elas não sorriam, a atmosfera era pesada, não se 
falavam. ele tentava buscar pessoas que tinham 
um potencial dentro de si, mas que ainda não ti-
nha sido aberto. muitas pessoas perguntavam: 
“Por que escolher essas pessoas não comunicati-
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do com o seu caminhar. agora desenhem um qua-
drado. marquem onde está o canto. um quadrado 
tem que ter lados iguais. agora um triângulo. a 
distância entre cada canto é muito importante. um 
pentágono. Pensem no que estão escrevendo. Fi-
xem o que está acontecendo. observem as transi-
ções. agora escrevam a letra B. Vocês devem olhá-
-la de cima. agora a letra t, a letra a. usem o maior 
espaço possível. Letra Z.

no essemble, a mente deve estar por cima, você 
deve ver tudo, se não você não percebe a figura. É 
um jeito diferente de pensar. essemble é uma ma-
neira de pensar.

escrevam o nome de uma pessoa deste gru-
po. uma letra por vez. no essemble, não importa 
que você não esteja entendendo, siga o essemble. 
escrevam letra por letra de uma palavra do voca-
bulário do essemble. a sua individualidade deve 
acompanhar o essemble. esse é um exercício sim-
ples, mas ensina aos alunos não escreverem sem 
pensar, não fazerem apenas uma mise-en-scène.

amanhã proponham uma variante para esse 
exercício. o mesmo princípio: a mente conduz.     

INTERvALO

ExERCÍCIO 4

Cena: “Essa é a minha escola”
(Alguns professores apresentam suas cenas.)

sugestão para o primeiro dia de aula: partilhar 
o seu teatro com os alunos. abrir seu programa de 
teatro a partir de uma abordagem artística: “essa é 
minha escola, esse é o meu teatro”.

existe um ditado: “quando você encontrar seu 
professor pelo caminho, mate-o”. existe outro dita-
do: “um jovem vai até a casa de um professor e 

em um quarto pequeno, cheio de livros e cigarros 
por toda a sua vida. nós tivemos uma relação es-
tranha. eu gostava dele e o odiava. ele era o meu 
professor. a ética desse professor organizou meu 
pensamento, sua honestidade e verdade. não era 
possível para nós, estudantes, não estarmos de 
fato ali com ele. a ética do professor, a ética artísti-
ca, a atitude artística, como são importantes! nos-
sa maneira de agir cria o aluno. 

INTERvALO

ExERCÍCIO 3

Essemble: um autor coletivo
Vou propor um exercício que dialoga com o es-

semble. no essemble, não existe um líder, mas sim 
um cérebro coletivo, um autor coletivo. Começa-
mos a escrever uma carta, um livro, e você tem um 
plano. eu sou o autor, estou escrevendo; chega um 
momento em que não sou apenas eu quem escre-
ve, a escrita me representa. Vamos ao palco com 
um essemble e ele nos orienta. É bonito ver como 
o essemble dos atores se organiza em relação aos 
impulsos de como atuar, mudando ritmos, atmos-
feras, organizando pausas diferentes. Por exemplo, 
em um processo com a peça seis personagens 
à procura de um autor, de Pirandello, dos dezoito 
atores envolvidos, quatorze eram também direto-
res. diretores e atores são diferentes, mas o que 
víamos não era o que eles tinham combinado, era o 
que estava acontecendo naquele momento. se eu 
sou autor, a tinta e a caneta têm uma qualidade es-
pecífica. o essemble parte de um criador coletivo, 
não de uma pessoa.

Caminhem em uma só direção e desenhem um 
círculo com o seu caminhar. Vocês estão escreven-
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professor? que não se deve mostrar o caminho 
para os alunos? o caminho é mais importante do 
que o resultado.

Priscila Schmidt – os ditados estão ligados à 
confiança. quando o professor diz: “Você precisa 
me matar”, ele orienta o aluno, que não deve se 
agarrar ao professor, mas seguir seu caminho, en-
contrar novos mestres e se tornar seu próprio mes-
tre. em relação ao segundo ditado, o aluno não 
confia no mestre e por isso lhe pede uma prova.

jurij – Cada professor deve ser um filósofo, ter a 
filosofia como pensamento. Por que as crianças 
menores entendem a filosofia muito melhor do que 
os adultos? na suécia, eles usam essa estratégia 
no jardim de infância: propõe uma maneira abstra-
ta de pensar. Chamo método monte Fuji: começar 
uma educação lá em cima, do abstrato, até chegar 
ao mais concreto do real. É um caminho a ser expe-
rimentado: do mais abstrato, subjetivo, caminhar 
para o concreto, real. em uma performance, não 
devemos permanecer apenas em um nível. Como 
em nossa vida, é importante começarmos de cima 
ou de baixo. Há vinte e cinco anos, com o anatoli 
Vassiliev, nos perguntamos como deveríamos co-
meçar com alunos novos. da maneira mais sim-
ples, com exercícios de animais ou textos de Pla-
tão? Como não trabalhávamos com personagens, 
não havia nada a que o aluno pudesse se agarrar. 
Foi uma experiência de educação e de atuação. 
Foram anos duros, porém o resultado, no final do 
processo, foi bem forte. sempre que eu vou come-
çar um curso de educação de três anos, começo 
com o discurso de Platão sobre educação. quando 
o ator se sente nu, inseguro, por dentro ele abre 
novas maneiras de atuar. quando não há gênero, 

bate à sua porta. o professor abre e o jovem diz: 
‘todos dizem que você é um excelente professor, 
mágico. Você pode me mostrar algo?’ o professor 
lhe mostra alguns momentos mágicos. o aluno 
pergunta: ‘Você é mágico, você pode ser meu pro-
fessor?’ e o professor responde: ‘agora eu não pre-
ciso de você’.”

Vocês podem explicar esses dois ditados? Cinco 
minutos de intervalo e vocês me contam o que está 
por trás dessas duas filosofias?

INTERvALO 

RESPOSTAS 

Renata Mazzei – sobre matar o professor: o aluno 
fica preso ao que aprendeu e não consegue cami-
nhar sozinho. matar o professor para seguir o seu 
aprendizado. o segundo ditado: acredito que o pro-
cesso seja de mão dupla, aprender e doar.

Angélica di Paula – a imagem do rizoma, a raiz 
está conectada, não existe hierarquia, tudo forma 
uma grande teia, as relações não hierarquizadas. 
no segundo ditado, eu não preciso de alguém que 
me admire e me coloque acima, porque fazemos 
parte da mesma vida, somos uno, universo.

jurij Alschitz – a compreensão que vocês têm 
desses ditados está conectada com “essa é a mi-
nha escola”. Para os próximos encontros, tragam 
mitos, referências e histórias sobre educadores. 
sobre a resposta do professor: necessitamos de 
um mistério para caminharmos, para chegarmos 
a algum lugar. se não, não há interesse pela cami-
nhada. uma vez que eu já cheguei, não há neces-
sidade do caminho. e qual a sua conclusão como 
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antes de sua aula. sua aula deve começar antes de 
você chegar à escola. quando você chega à escola, 
sua aula já está acontecendo. 

ExERCÍCIO 5

vetores 
(O professor conduz o olhar de três atores para di-
ferentes posições. Um sentado na cadeira, outro 
embaixo dela e um terceiro em pé.)  

os vetores, para onde eles convergem? Para o 
centro? Conforme o sistema clássico: um para a 
esquerda, outro para a direita e o outro para baixo. 
agora todos para esquerda. todos para direita. o 
corpo pode se voltar para uma direção e o olhar 
para outra. Composição. mas não é apenas mise-
-en-scène.

Para a experiência do essemble, há a necessi-
dade de regras?

Balanceamento. um exemplo pessoal: eu es-
tava dirigindo um essemble e há quatro ou cinco 
dias da estreia, precisei me ausentar pela morte de 
minha mãe. quando retornei, estávamos na véspe-
ra da estreia. o essemble me mostrou sua apro-
priação e eu percebi que não havia mais espaço 
para a minha palavra. era um bom essemble, bom 
projeto, eles na minha ausência se apropriaram, 
tornaram deles a performance.

Tarefas a serem realizadas:
ritual de início
Variações dos exercícios
importante dar e receber, inspirar e expirar

caracterização, o ator precisa encontrar algo novo 
para realizar. então, uma primeira questão é: que 
tarefa você vai pedir ao seu aluno? uma tarefa que 
ele possa realizar. mitos, histórias são canais po-
tentes.

Chris Lopes – o suposto agente do saber. em al-
guns momentos, o professor atua nesse lugar, po-
rém se ele se mantiver fechado, não há troca. o 
professor mata o aluno. 

existe uma peça russa, com personagens entre 
dezesseis e dezessete anos. eles visitam a casa de 
uma professora, a estupram e a matam de forma 
brutal. não é uma história para todo dia.  É um mito, 
que carrega uma grande filosofia: sobre o senso da 
escola. eles a acusam de ter matado a liberdade 
deles, a possibilidade de conhecimento. Às vezes 
os alunos não têm agradecimento. e pode ser que 
quanto mais você der, mais eles tenham essa ati-
tude. Lá na nossa escola, com alunos jovens, há 
uma professora de voz que fala de forma correta, 
sempre vestida de uma determinada forma, muito 
precisa. É claro que dentro de nós criamos coisas 
ruins sobre ela. mas ela é muito, muito correta.

Comentários do professor jurij sobre o percur-
so de hoje

a ética que aponta para a estética. a estrutu-
ra de um tema pode ser tão forte que ele pode se 
transformar. o leite pode se transformar em muitas 
coisas. a aula pode se transformar em arte, como a 
preparação da cena já pode fazer parte da cena. no 
Kabuki2, a preparação dos atores já faz parte de sua 
performance. assim também, sua aula já começa 

2. Forma de teatro japonês. 


