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da cadeira, vendo tudo. a sua mente precisa estar 
aberta. quanto mais concentrado apenas em si 
mesmo, mais fechado você estará. quanto mais 
aberto, mais possível de fazer acordos. a partir de 
agora, não haverá tradução. abra sua mente, sua 
percepção. tente compreender além das palavras, 
dos idiomas: russo, italiano, inglês. tente se conec-
tar energeticamente, espiritualmente. 

(Variações de velocidade e de instrução, sem 
tradução.)

o que está acontecendo, está acontecendo! É 
diferente de pessoas cantarem ou dançarem jun-
tas. uma arte antes da civilização. É raro poder 
encontrar isso hoje, mas cada vez que encontro 
é mágico. Vejo montagens bem feitas. Posso fa-
zer melhor ou pior. mas, no palco, quando há um 
essemble, não é possível compreender quem está 
liderando. É um modo completamente diferente de 
conduzir a vida. Como a vida das abelhas, dos inse-
tos, dos cardumes. 

quando eu era estudante, fomos visitar o lugar 
de treinamento dos cosmonautas. eles nos mos-
traram várias máquinas, instrumentos, como o 
essemble funcionava. o essemble deles era para 
ficarem juntos durante seis meses no espaço. eles 
nos mostraram um vídeo, com doze amigos muito 
próximos, fazendo tudo juntos, como irmãos, con-
fiando 100% uns nos outros. eles realizaram uma 
experiência: onze fizeram um acordo e não disse-
ram para um deles. eles colocaram onze cubos 
brancos e um negro sobre uma mesa. os doze 
sentaram em uma fila. o professor perguntou para 
o primeiro: “que cor você está vendo nos cubos 
da mesa?” e ele respondeu: “eu estou vendo doze 
cubos brancos”. o professor então perguntou para 
o segundo, que repetiu a resposta do primeiro e as-
sim por diante. a câmera estava fechada no rosto 
daquele que não sabia do acordo e, quando enfim 
perguntaram a ele, sua resposta foi: “doze bran-

RITUAL DE INÍCIO

Evocar os mestres
(Descrito no encontro do dia 09.07.14.)

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.)

Façam seis variações com o mesmo parceiro. 
durante a primeira, vocês já estão grávidos das 
mudanças. Vocês devem encontrar variações: bem 
frio, agora bem quente.

Beijo: há um espaço diferente entre eles. expe-
rimentem seis diferentes variações. Vocês estão 
diante de uma mulher, de um animal etc. Vocês já 
estão grávidos da próxima estrutura. 

ExERCÍCIO 2

Grupos de três pessoas   
Caminhem pelo espaço e formem células de 

três pessoas quando eu bater palma. não sejam 
passivos: “será que alguém irá me convidar?” Vo-
cês organizam o essemble. mesmo que o terceiro 
elemento esteja longe, ele faz parte da sua cena. 

ExERCÍCIO 3 

variações do caminhar
Caminhem pelo espaço. mudem a direção. 

agora mais rápido. quanto mais controle de vo-
cês mesmos, mais controle do essemble. o tempo 
que vocês necessitam para transitar e parar revela 
a qualidade do essemble. É necessário precisão e 
rapidez. Vocês devem parar todos juntos. É sua de-
cisão, no essemble, se vocês estão prontos para a 
mudança. 

Você deve atuar como se estivesse em cima 

“o exercício como caminho para o conhecimento”
4° encontro - 10 de julho 2014
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apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.
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este, aquele...”

Comentários do professor jurij sobre o exercí-
cio variações do caminhar

quando observo os atores em cena, vejo que 
eles não estão atuando, estão trabalhando. não te-
nham medo, como condutores, de dar tarefas aos 
seus alunos. 

Essemble
menos palavras, mais confiança entre vocês. 

Vocês irão sobreviver. stanislávski, ele próprio, no 
início, tinha o princípio das regras para o essemble 
e o foi expandindo. eu confio porque sei que se eu 
errar no essemble, você irá me corrigir. mude seu 
ponto de vista sobre o essemble. 

Reflexões sobre arte
Você quer que seu aluno se abra? Para isso, o 

que deve estar à frente: sua atitude, sua natureza 
ou sua arte? se não funcionar de um jeito, você 
experimenta de outro. Você não guarda dentro de 
si apenas uma música. a figura do professor deve 
ser flexível. quantas vidas nós temos? Como ator, 
eu tenho dez nomes: sou russo, alemão, pai, pro-
fessor, amante, filho, amigo. nesse momento aqui, 
nesse papel, quem sou eu? eu vou mudando mi-
nha posição interna. quem sou eu em são Paulo? 
sou estrangeiro, sou um convidado, sou professor 
e tudo isso é diferente. nós devemos nos comuni-
car como? se fumamos juntos, é um papel. se você 
me mostra um museu, você é paulistano e eu es-
trangeiro: eu proponho nomes diferentes, atitudes 
diferentes. isso possibilita várias mudanças de per-
formance. eu me conecto a você como homem ou 
mulher? quando você estiver preparado para se co-
nectar a mim como homem, eu mudo para um ho-
mem idoso. essas mudanças alteram também as 
regras, a estrutura interna. se me aproximo como 
amante é diferente do que se me aproximo como 
professor. não é imitar: a conexão interna me dá 
a nuance. isso está relacionado com o essemble. 

alguém no palco toma a iniciativa de liderar, eu 
assumo outro papel. não serei o líder para sempre. 
Porém, se percebo que você perdeu o foco, eu as-

cos”. eu odeio quando a maioria humilha a mino-
ria. eu vi o rosto desse um e em volta dele estavam 
seus amigos muito próximos. o que eu devo fazer: 
ir contra vocês ou aceitar a maioria? 

o professor que estava nos mostrando o vídeo 
explicou que os cosmonautas, nessa situação, de-
veriam seguir com o essemble, mesmo que na di-
reção errada, porque o essemble tem dentro dele o 
instinto de sobrevivência. a decisão é do essemble. 
quando se observam e tomam uma decisão coleti-
va, esse é o caminho do essemble.

acreditamos mais em nós, nas palavras, na 
constituição, do que na energia da natureza. não 
confiamos no essemble. temos medo do caótico, 
mas quando olho para vocês e os percebo agindo, 
é muito mais interessante. Há respeito por cada 
um. não é um respeito pelo papel, por como deve-
mos atuar, mas sim por acreditar no outro, que é 
muito mais importante. É outro processo, que não 
está relacionado à direção e sim à natureza. mas 
não é só isso. Há o equilíbrio, o diálogo entre o que 
há de estruturação e liberdade. um momento para 
todos e um momento para cada um. o momento 
para o essemble e o momento para o indivíduo. 

INTERvALO

Comentários do professor jurij sobre o ritual 
de Evocar os mestres 

sinto-me próximo dos professores que, ao enun-
ciar seus mestres, citam aqueles que são os meus 
também. diga para você mesmo por que escolheu 
seu mestre. o que ele escreveu? Posso também ir 
atrás, me relacionar com o seu mestre. se eu que-
ro trabalhar com o professor Carlos, por exemplo, 
eu preciso me relacionar com as referências dele.

eu conheci ingmar Bergman, Jerzy Grotowski, 
Peter Brook, mas em encontro próximo, não como 
estrelas. É importante apresentar a energia dos 
grandes criadores às crianças, pois eles são como 
luzes que podem não apenas nos influenciar, mas 
também às nossas crianças. elas não conhecem 
Lars Von trier, mas dele sai uma luz. devemos pro-
curar abrir o essemble artístico da escola ao máxi-
mo. e nossos pequenos poderão dizer: “eu conheci 
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saudável. a doença acontece quando uma célula 
quer mais e mais energia e não há controle. isso é 
o câncer. nosso sistema autoimune não consegue 
controlar. Como professor, você deve sempre con-
trolar, para não ter a possibilidade de desenvolver 
esse tipo de doença. 

no essemble, às vezes, a situação parece caó-
tica. não tenham medo disso. o caos produz um 
material potente para se alcançar um resultado. 
É fundamental ter um equilíbrio entre liberdade e 
disciplina, mas qualquer tipo de erro pode se trans-
formar em algo interessante. no território do caos, 
há mais potencial para criação do que onde tudo 
está organizado. antonin artaud, em seu teatro 
químico, fala dessa desorganização. o caos não 
deve ser, para nós, algo negativo; ele é o avô da be-
leza. no meio dessa bagunça, aparecem pessoas 
talentosas. a decisão é sua: ou você o controla ou 
o abre. É a arte do professor. Você dá liberdade até 
certo ponto e a partir de outro ponto não. quando, 
no seu essemble, tudo estiver bem, é interessan-
te você criar uma crise, porque a crise é sinal de 
saúde. na crise, você vai recriar o essemble. É ne-
cessária uma tempestade para limpar o céu. Criar 
uma briga para ver o mundo e percebê-lo diferente. 

Território de crise
É importante, para nossas ações como profes-

sores, perceber quando o aluno se encaminha para 
o momento da crise. nessa hora, você precisa pres-
tar atenção em seu aluno. se para outro aluno está 
tudo bem, você deve produzir a crise. o essemble 
caminha de modo sinuoso e os atores também. 

a crise é um sinal de que o essemble está vivo. 
Para artaud, a crise é o melhor território para criar 
harmonia. se você está criando o paraíso, você 
precisa conhecer o inferno. o essemble não é um 
lugar tranquilo. o essemble precisa estar sempre 
trabalhando. 

Conselho pessoal
Prefiro dar mais liberdade à jaula aos atores. 

Gosto mais de passarinhos soltos do que enjaula-
dos. Prefiro trinta pessoas falando a presas. Gosto 
de leões soltos. Gosto da natureza, da vida da flo-

sumo a liderança. não há um centro, mas vários. 
o aluno não deve se comunicar só com um centro. 
deve ser uma polifonia. o centro precisa mudar. 
amanhã começaremos a falar de energia. Vocês 
verão como o centro da energia também muda. 

em nossa escola1, não havia posição fixa en-
tre alunos e professores. Como agora, vocês são 
professores e estão como alunos. não distribuí-
amos os personagens, todos faziam tudo: “Você 
pode ser o que você deseja”. todos, no essemble, 
com diferentes pontos de vista, experimentavam 
um personagem. Homens e mulheres, não havia 
diferenciação de gêneros, até percebermos qual a 
melhor maneira. a natureza tomava as decisões, 
o essemble tomava decisões. as mais importantes 
decisões surgiam no palco. um Polônio, no final 
do processo, tinha a energia de todos os Hamlets 
experimentados. Cada um tinha a ressonância de 
todas as experimentações do processo. todos fa-
lavam em nome de todos, com a ressonância de 
todos. todos contribuíram com sua vida interna. 

dávamos muita atenção à preparação de cada 
aluno. Gostávamos de ser surpreendidos. as ideias 
vinham de todos os lados. o que vem do outro re-
flete em você. o processo de preparação está rela-
cionado à sua disciplina interna. a preparação do 
aluno para a cena tinha 75% do tempo. eu dava 
uma orientação, uma tarefa e depois eles me mos-
travam. 

trabalhávamos com muitos autores. “essa cena 
é minha, eu a criei.” as pessoas gostam de ter seu 
nome. “É minha ideia.” mas é uma ideia comum, 
que cria uma energia interna. o ego, em alguns 
momentos, é bom, mas pode destruir o essemble. 

Biologia 
existe uma lei na Biologia que diz que cada cé-

lula tenta absorver o máximo de energia. as células 
não querem doar energia. É um tanto egoísta: to-
das querem receber, mas nenhuma quer doar. mas 
é só no equilíbrio que nosso organismo se mantém 

1. Jurij se refere aqui à escola de arte dramática – anatoly Vasiliev 
(moscou), da qual foi um dos fundadores, no final da década de 1980, 
trabalhando como ator, diretor e pedagogo. 
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para nós. o carrossel estava fechado, era bonito, 
mas fechado. agora vamos criar uma fonte. Bus-
quem o equilíbrio entre a ansiedade e a presença 
serena. agora sem pressa, deixem que isso seja 
verdadeiro, que se estabeleça como um organismo 
vivo. um simples organismo.

Comentários do professor jurij sobre o exercí-
cio proposto 

o que poderíamos acrescentar ao exercício pro-
posto pela professora angélica?

do concreto ao abstrato: criação do verão, da 
solidão, associando ao primeiro ato da peça a gai-
vota, de anton tchekhov. Poderia ser uma música 
abstrata, você transforma a percepção da música 
em uma mise-en-scène. de alguma maneira, todos 
ouvimos a mesma música, todos partimos da expe-
riência de ouvir a música. 

eu estou trabalhando com um tema. não é uma 
definição concreta de atuação, é muito mais aber-
ta. uma música nos une, como o sol une a nós, se-
res humanos. o tema é algo que nos une para uma 
performance. Cada um de nós expressa a canção 
de uma maneira diferente. o essemble se dá nesse 
lugar, na união das percepções. 

Pensem no desenvolvimento do exercício, de 
modo que o aluno não possa mais compreendê-lo 
de forma lógica, mas experimentá-lo de forma abs-
trata e ilógica. instigar o aluno, para que, a princí-
pio, ele não saiba como realizar o exercício. desde 
o realismo até algo mais abstrato. expressar uma 
salsicha é diferente de expressar um espelho que-
brado ou expressar o inverno ou o verão.

a partir desse procedimento, de propor varia-
ções do exercício do colega, você soma tanto a va-
riação como o exercício inicial ao seu repertório. 
ele passa pela sua reflexão: síntese e nova proposi-
ção. e o lugar do filósofo se dá.

ExERCÍCIO 5

Cena: “Essa é a minha escola”
(Outro grupo de professores apresenta suas ce-
nas.)

INTERvALO

resta. uma brisa interna sem fim entre o cérebro e 
o coração. o cérebro diz não e o coração diz sim. 

Essemble, energia, ritual: assuntos sempre 
presentes 

meu livro teatro sem diretor (CPtm edições, 
2012), eu o recomendo. o Grupo Galpão me pediu 
e eu o escrevi. eles não publicaram para vender. É 
um livro sobre essemble individualizado. eu ainda 
não toquei neste tema: indiViduaLidade e es-
semBLe.  relação entre aluno e professor, ator e 
diretor, assunto vasto.

 
INTERvALO

RITUAL DE RETOMADA

Proposto e conduzido pela professora Mônica 
Granndo
Mônica – Formem uma roda. esfreguem as mãos. 
Percebam o tempo individual e o coletivo. deem as 
mãos em grupo. Percebam o momento de levantar 
as mãos. Batam palmas e levem a energia ao uni-
verso.

ExERCÍCIO 4

Proposto e conduzido pela professora Angéli-
ca di Paula 
Angélica – Vamos abrir a percepção em relação 
ao espaço, às pessoas presentes, às paredes, per-
ceber além das paredes, além do físico. eu encon-
tro um eixo que me permita observar as minhas 
costas se relacionando com o meu olhar. a planta 
dos meus pés também enxerga. Vou estar mais 
próximo dos sons, dos sons de fora, dos sons que 
não percebemos. abro meu ouvido, minha pele 
para esses sons. Conecte-se com o todo, perceba 
onde cada parceiro do grupo está. sem tensão, não 
é necessário se esforçar, apenas perceber. abra o 
olhar, olhe para o horizonte, para além das pare-
des. Vamos trabalhar com o exercício de formar 
imagens no conjunto. olhem-se e escutem-se. na 
minha palma, vocês vão formar um carrossel. na 
próxima palma, vocês vão colocar o carrossel para 
funcionar. Voltem a caminhar. Foi um lindo carros-
sel. não importa, era o nosso carrossel, era lindo 
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em você e em mim. durante esses primeiros qua-
tro dias de trabalho, eu abri muito em mim mesmo. 
não posso ensinar se não estiver nesse processo 
de se abrir. eu ganhei muito de vocês, propus, mu-
dei. Hoje de manhã conversei com meu assistente 
ricardo sobre como seria o trabalho e mudamos. o 
que fazer? Como fazer para ser interessante? Posso 
dizer, dessa forma, que o professor não pode es-
tar totalmente formado. Caso contrário, o proces-
so nunca vai acontecer, pois o processo só pode 
acontecer se for para os dois: aluno e professor. 
em um dos diálogos de Platão, sócrates propõe o 
nome de um filósofo e diz: “Vamos falar sobre isso”. 
nesse processo de refletir, conversar, dialogar, va-
mos transformar algo. o diálogo não pode ser a 
partir da ideia: “eu sei e você não sabe”. energeti-
camente não pode funcionar. quando nós dois não 
sabemos, estamos de frente para o conhecimento. 
eu posso saber um pouco mais sobre teatro que 
você, mas frente ao teatro somos todos ignoran-
tes. se quando proponho um exercício, espero que 
você realize conforme a minha imagem, você virá 
até mim e me perguntará se realizou o exercício de 
forma correta, se fez certo. esse não é o caminho.

ExERCÍCIO 6

finalização: Proposto e conduzido pela pro-
fessora Silvia de Paula 
Silvia – escolha um lugar na sala, feche os olhos 
e perceba como você está. aos poucos, com o seu 
corpo, seu olhar, sua atitude você agradecerá este 
espaço, estas pessoas e, no seu tempo, iremos 
construir uma roda com o grupo. deixe a roda 
acontecer, componha esta roda. a roda é um es-
paço onde todos conseguem se ver, um espaço de 
pertencimento. olhem-se e agradeçam a parceria 
de hoje, a entrega, a energia, a confiança, a dispo-
nibilidade, o respeito. Você colocará a mão direita 
com o punho fechado no coração e, no acordo do 
grupo, você abrirá a roda e baterá palmas emanan-
do a energia para o universo. 

(no centro da roda está uma vela para o mestre 
Jurij

Reflexão do professor jurij 
não partilho a opinião de que uma abordagem 

artístico-pedagógica possa ter um caráter de certo 
ou errado. 

a imagem do seu rosto pode ir do concreto ao 
abstrato. Pode ser uma abordagem realista ou uma 
abordagem de salvador dalí. uma imagem ampla 
nos envolve mais. 

PERGUNTAS

Angélica di Paula – muitas vezes, fazendo os 
exercícios, não consegui me libertar, ir além das 
regras. uma questão que tenho, do ponto de vista 
artístico e também com os alunos, é como fomen-
tar a autonomia e a liberdade. tenho a sensação de 
que o mundo fica cada vez mais estreito e fecha-
do e menor é a criatividade. uma sensação de que 
devemos acertar, devemos ser bons, não podemos 
ter dúvidas. o que mais me pergunto nesses dias 
é: como fomentar essa criatividade e também ser 
livre?

jurij Alschitz – eu respondo com outra pergunta: 
Você está livre a ponto de propor ao aluno experi-
mentar sem a exigência de acertar? ou você pede 
uma tarefa e espera que venha uma imagem igual 
à que você tem? a tarefa que você propõe está as-
sociada à sua relação com o aluno. o processo 
de ensinar não se dá a partir do que uma pessoa 
sabe e a outra não sabe. isso não é um processo 
de formação. os dois não sabem: essa é a regra do 
diálogo e a regra do ensinar. isso é a lei, dos dias 
de hoje, sobre o que é o ensinamento. um proces-
so de diálogo real. estou à frente de um exercício, 
mas não sei qual será o resultado. durante o pro-
cesso de realizar essa tarefa, você vai se abrir para 
algo, como eu também. martim Hubber, vocês o 
conhecem? ele é um filósofo austríaco, que escre-
veu sobre o diálogo, sobre essa ideia de que nós 
dois não sabemos. quer dizer: eu e você, na nossa 
escola, vamos abrir espaço para o conhecimento. 
o professor não vai para a sala de aula totalmente 
pronto, há um território desconhecido para ele. no 
encontro, podemos abrir espaço para o desconhe-
cido. esse espaço é a escola. temos que construir 
juntos essa abertura. assim, o conhecimento está 
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exercício dos Pontos energéticos.
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exercício dos Pontos energéticos.


