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mento de realização. Para encontrar o momento 
mágico, o conhecimento do exercício ou da aula, a 
maior parte do tempo é de preparo. 

se vocês rapidamente se colocam em fila, o que 
vocês prepararam? o que vocês construíram? Com 
nossos alunos, tudo, desde quando acordamos, 
pode ser uma preparação. Cada momento é um 
momento de escolha, de compromisso. momento 
de escolha de um indivíduo, momento de escolha 
da dupla, do essemble.

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.)

abraços fortes, todo o corpo, como uma massa-
gem. Cócegas, com todos. Pausa. Curvem-se para 
cumprimentar. agora tapa na bunda, os dois ao 
mesmo tempo. em roda, todos juntos, um batendo 
na bunda do outro. Fazendo o círculo correr. agora 
de mãos dadas, um tentando pisar no pé do outro. 
ao contrário, com as mãos para fora.

RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras
(Retomado dos encontros anteriores.)

quando estiverem prontos, formem as filas. 
não olhem para baixo.

Criem, dentro de vocês, o plano artístico desta 
semana. o que vocês, como artistas, gostariam de 
desenvolver?

Vocês podem trocar de lugar. Vocês têm trinta 
segundos para isso. 

agora se separem em quatro grupos. Vocês 
também têm trinta segundos para isso. 

dividam-se em duplas. estejam juntos com 
seus parceiros, não se separem. de alguma ma-
neira, se organizem em duas filas, como no início. 
as duplas devem estar em uma ou outra fila. Vocês 
devem decidir juntos, a dupla faz a decisão, não 
apenas um dos parceiros. 

o tempo de preparação para o exercício deve 
ser maior do que o tempo de sua realização. a 
maior parte é a preparação, para um único mo-
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tocar com o seu pé o máximo que você conseguir 
e mais um centímetro. organize, dentro de você, 
a sua super tarefa de hoje. É a verdade e mais um 
pouquinho de sonho. um centímetro a mais, assim 
vocês terão energia. de outra forma não.

(alongar uma perna e a ponta dos dedos, enquan-
to a outra faz a base. usar as mãos para se equilibrar. 
o professor percebe as dificuldades dos alunos e os 
estimula a ir um pouco além do seu limite.) 

uma variação bioenergética: uma perna flexio-
nada à sua frente, as mãos a acompanham para 
dar apoio e a perna posterior alongada para trás.

agora virados para a parede, com certa distân-
cia. tentem tocá-la primeiro com um braço, depois 
com o outro, depois com os dois. Busquem tocar 
um centímetro a mais. 

acordamos a energia com alongamentos. É 
bem primitivo alongar os músculos, alongar os 
pensamentos, a cena, o monólogo. Há a energia 
do sono, precisamos acordá-la.

marquem um ponto à frente e outro atrás de 
vocês. o ator não deve se concentrar apenas em 

ExERCÍCIO 2 

Alongamentos 
Caminhem. Formem duplas. Com certa distân-

cia, como um nadador que está preparado para 
saltar em uma piscina, tentem encontrar os dedos 
das mãos do seu parceiro. alonguem-se. agora, fa-
çam o mesmo com um observador.

três pessoas. em roda, com as pernas e as 
mãos abertas, tentando encontrar as mãos dos 
parceiros. 

em dupla, buscando a troca dos pontos de 
energia. terceiro olho. Ponto energético do cora-
ção e do sexo. os pontos energéticos podem variar. 
agora de costas. 

Percebermos, dia após dia, em nossos alunos 
e em nós mesmos, se ampliamos nossa extensão. 
Há quase o toque entre os pontos energéticos. 

(o professor ajuda o aluno a se alongar, dando o 
apoio oposto, seja nas mãos, seja no quadril.)

um círculo mais alongado, com espaço. imagi-
ne que à sua frente há um ponto real. Você pode 

Jurij alschitz dá as instruções para a realização do exercício dos alongamentos.

r
en

a
ta

 K
a

m
La



 | Caderno de Registros Macu (Pesquisa)52

querda desce e os dedos das mãos se fecham.
agora vocês controlam o tempo das transições. 

eu não vou para outra cena enquanto não chegar 
ao limite da energia, do alongamento da cena an-
terior. 

a energia só é despertada quando vocês preci-
sam dela, não sejam permissivos com vocês. 

de mãos dadas, vocês vão crescer juntos. quan-
do juntos perceberem que estão prontos, passem 
para as pontas dos pés. agora juntos vocês desce-
rão os pés e depois subirão. Para cima e para baixo. 

Caminhem. mexam-se para se soltar.
em dupla, alonguem-se com as mãos juntas. 

experimentem variar: com uma mão, um pé. 
em dupla, sentem-se e levantem-se juntos e de 

mãos dadas. devagar. o mesmo exercício pode ser 
feito de costas. 

agora o mesmo princípio, com quatro pessoas, 
até encostarem a bunda no chão. descer e levan-
tar.

em grupos de seis. Pensem e visualizem com o 
sonho da perfeição. sempre um centímetro a mais. 
nunca será perfeito, a busca, o sonho.

em grupos de oito, nove, até todo o essemble.
Façam os exercícios de alongamento todos os 

dias para despertar a energia. Comecem se alon-
gando por dentro. 

Às segundas-feiras, é necessário trabalhar mais 

um ponto. tentem alcançar o ponto à frente com as 
pontas dos dedos de um pé e o ponto atrás com as 
pontas dos dedos da mão contrária. não é ginásti-
ca, vocês devem querer tocar. não fechem a diago-
nal, mantenham-na aberta. energia em oposição. 
essa é a energia da cena, do monólogo. o ponto 
positivo e o ponto negativo. a primeira e a última 
palavra da cena. o primeiro pensamento e o últi-
mo, a primeira compreensão do tema e a última. 

o corpo da cena deve vibrar, como as cordas de 
um violão. de outra maneira, ele não irá tocar. não 
haverá som. o espaço entre um pensamento e o 
outro, uma emoção e outra.

na física, quanto mais energia houver entre o 
pólo positivo e o negativo, mais eletricidade haverá. 
uma luz entre eles se acenderá, um barulho for-
te, isso é uma cena. Há uma explosão. quando eu 
abro a cena, eu construo uma ligação entre o seu 
início e o seu fim. tudo, no mundo do cosmos, se 
opera pelo princípio da energia. 

quando vemos um ator com esse princípio de 
energia, ele torna-se uma fonte. queremos olhar 
para ele. É energia e não mágica. quando chegar 
ao seu ponto de alongamento entre o real e o so-
nho, um centímetro a mais, levante-se na ponta 
dos pés. quando chegar ao limite de crescer na 
ponta dos pés, eleve os braços e estique os dedos. 
tente pegar alguma coisa. depois só a perna es-

Jurij alschitz cria uma composição de movimentos com a cadeira.
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cantos e ali está a energia. a energia de uma estra-
da sem curvas é baixa. não é apenas uma questão 
de direção, é também uma maneira de pensar. o 
ser ou não ser de Hamlet deve ser no canto.

quanto mais conforto, menos energia. Para o 
ator, isso é a morte. na vida, buscamos o confor-
tável, o caminho que conhecemos. o ser humano 
quer uma coisa, mas o ator precisa de outra. ten-
tem não ficar só no centro. quando tudo fica muito 
perto, vá para longe, uma pulsação. 

desenvolver exercícios é importante, como tam-
bém combinar exercícios. tenho mil exercícios, 
porém, com variadas combinações, podemos ter 
milhões. Precisamos de combinações fortes. 

Como pensar o desenvolvimento do exercício 
de alongamento?

ExERCÍCIO 4

Combinação de exercícios diferentes com bo-
las 

Caminhem. olhem por cima. mais rápido, mas 
mantendo a direção para cima. ocupem todo o es-
paço. agora tentem encontrar uma pausa, todos 
juntos. mas não alterem o estado interno.

Voltem a caminhar todos juntos, mantendo a 
energia de quando estavam parados, mas em mo-
vimento. Vocês devem parar juntos novamente.

forte, porque o corpo ficou dormindo muitos dias. 
Faça o alongamento com o corpo todo. Você preci-
sa tocar todos os sistemas musculares. Variações 
entre tensão e relaxamento.

ExERCÍCIO 3

Combinação de exercícios diferentes com pal-
mas 

em roda, vocês vão mandar palmas. depois da 
quarta batida, há o segurar da palma. agora façam 
isso em movimento. 

quando você está mandando a palma, você está 
mandando energia. Você deve reverberá-la por todo 
o seu corpo. Você pode experimentar variações de 
direção. Combinem com o exercício de acumular e 
explodir. Combinem com o exercício de dar e rece-
ber, indo para trás e para frente. agora combinem 
com o exercício das variações de velocidade.

(o professor, ao longo do exercício, vai fechando 
o espaço até o seu limite, para depois abri-lo.) 

a energia ocupa o espaço. mas, para isso, é ne-
cessário que se produza uma determinada quanti-
dade de energia.  

quando você trabalha com o seu centro, a ener-
gia é baixa. os pontos energéticos mais potentes 
estão nos cantos. quando você fica muito tempo 
sem limpar o seu quarto, a sujeira se acumula nos 

Jurij alschitz cria uma composição de movimentos com a cadeira.
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mas, troquem de lugar com o seu terceiro parceiro; 
três palmas, troquem de lugar com o seu segundo 
parceiro. em cada momento, os seus parceiros es-
tarão em lugares diferentes, como em uma cena.

experimentem, em cena, estar presentes sem 
tensão, como se estivessem mortos, para em opo-
sição ter a explosão. um dos primeiros exercícios 
de stanislávski é o de relaxamento e explosão. 
acalmar os pensamentos, quase sem energia, e no 
momento seguinte, uma explosão.

Como incentivamos, em nossos alunos, formas 
de comunicação além das palavras, do visual? Há 
um acordo entre os atores, um combinado que 
não é totalmente visível ao público. Há um misté-
rio. Como no circo, o mágico. eu conduzo o espec-
tador a um aparente desfecho e paralelamente há 
um caminho que o surpreende.

Caminhem. escolham uma cadeira e, no final, 
sentem-se. Vocês devem perceber o tempo do 
acordo do grupo. deve ser um acordo coletivo. a 
questão não é marcar a sua cadeira, mas experi-
mentar formas de comunicação não visuais. Vocês 
podem brincar com a distância entre a cadeira que 
escolheram. Como criar e experimentar um percur-
so underground da vida do palco? uma vida secre-
ta, escondida. Caso não haja vida secreta, simples-
mente não haverá energia. 

agora o mesmo exercício, lançando as bolas 
que estão no chão. 

INTERvALO 

ExERCÍCIO 6

Cena: “Essa é a minha escola”
(Descrito no encontro do dia 07.07.14.)
(Alguns professores apresentam suas cenas.)

Comentários do professor jurij sobre as apre-
sentações 

atuar fechado e atuar aberto. a minha escola 
pode ser uma imagem interna ou mais aparente, 
como uma publicidade. uma questão: o professor 
deve ou não dizer ao seu aluno o que ele vai con-

Vocês devem ser mais precisos. devem perce-
ber o tempo do grupo. tentem ser mais rápidos nos 
acordos. tentem melhorar a qualidade dos acor-
dos. se vocês precisam da conexão com o essem-
ble, vocês não podem se fechar.

Combinem com o exercício de composição das 
velocidades. não é reação, é um acordo coletivo, 
uma decisão. 

(o professor distribui bolas a alguns participan-
tes atuantes.)

Composição de velocidades. durante a mudan-
ça de composição, lançaremos bolas a vocês. 

não tentem ter controle, porém percebam o 
que está acontecendo ao seu redor. É uma esco-
lha arremessarmos as bolas perto ou longe. Bus-
quem variar as distâncias. quando há algo novo, 
há mais brincadeira, mais risco, não o que vocês 
conhecem. 

em roda, troquem as bolas. tentem não deixá-
-las cair. durante a troca de bolas, escolham um 
parceiro. quando eu bater palma, vocês irão até os 
seus parceiros. do abraço, decidam juntos quando 
começar a caminhar. decidam juntos quando co-
meçar a jogar as bolas. encontrem outro parceiro 
e decidam quando parar e se abraçar. 

Como perceber, na troca, qual a energia neces-
sária? É preciso respeitar o parceiro, o essemble e 
ter consciência de todo o percurso para perceber 
qual velocidade, distância e energia são necessá-
rias.

(após o exercício, o professor pergunta quantas 
bolas caíram no chão.) 

ExERCÍCIO 5

Combinação de exercícios diferentes com ca-
deiras 

sentados em cadeiras. na palma, vocês troca-
rão de lugar. Vocês devem escolher um parceiro. 

(o professor bate palma, todos reagem e se 
levantam. o professor orienta para que prestem 
atenção no que está acontecendo.)

escolham três parceiros. uma palma, troquem 
de lugar com o seu primeiro parceiro; duas pal-
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o seu segredo. dentro de você, você mantém vivo o 
seu sonho de teatro. o seu sonho de felicidade. eu 
ainda estou no processo de alcançar o meu teatro. 
É muito importante manter a nossa vida interna. 

Você até pode fazer um trabalho que não goste 
tanto. mas, ainda assim, deve manter a sua vida 
interna.

Para amanhã, eu quero que vocês escrevam em 
uma frase o anúncio: “a minha escola te convida...” 

Você decidiu abrir a sua própria escola. “a mi-
nha escola é...” quem você teria em sua escola? 
quais as pessoas que viriam até ela?

esse é o final do exercício “essa é a minha es-
cola”. 

ExERCÍCIO 7

variações fuga de Bach
(Dois grupos de trabalho apresentam suas pro-
postas de ressignificação para o exercício. O pro-
fessor Jurij também propõe mais duas variações).

Variação 1: duas cadeiras posicionadas em ex-
tremos diferentes do palco. o professor Jurij expe-
rimenta quatro movimentos amplos, se relacionan-
do com o espaço como um todo. ele se relaciona 
com a janela, toma água, senta-se em uma cadeira 
bem distante das duas cadeiras posicionadas. a 
sua cadeira pode ser qualquer objeto em todo o 
espaço de trabalho. durante a repetição de outro 
jogador, o professor Jurij reinicia seu trajeto, mas 
agora os tempos se relacionam e outras compo-
sições se estabelecem. Com a entrada de um ter-
ceiro jogador, outras variações se estabelecem em 
relação aos quatro movimentos. 

 Variação 2: dezesseis cadeiras posicionadas 
em círculo. após os quatro movimentos do primei-
ro ator, o segundo entra e assim por diante, até o 
décimo segundo ator entrar. quando todos estive-
rem no jogo, todos deverão se movimentar ao mes-
mo tempo, pois não haverá cadeiras suficientes. 
nós vamos mudar ao mesmo tempo. o exercício 
poderá manter um percurso fixo ou se alterar a 
cada movimento.)

seguir no final do seu percurso de formação? nos 
eua e na inglaterra, os alunos pagam muito caro 
por seus cursos de formação. É um desafio para 
o aluno encontrar um bom professor. mas, se ele 
tiver um bom mestre, ele terá o seu retorno. 

as abordagens das cenas “essa é a minha es-
cola” são das mais infantis, superficiais, às mais 
filosóficas. e essa é a minha escola, minha vida.

a escola está associada à minha vida? Por ve-
zes, observando os professores nos treinamentos, 
nas perguntas que fazem e em suas cenas, são 
muito diferentes. 

seria um pouco esquizofrênico se, em casa, no 
seu teatro, você fosse de uma forma, mas na esco-
la, de outra. 

Você não pode, na escola, ter um princípio e 
praticar outro teatro. isso é perigoso. Você deve se 
perguntar: qual é a sua vida quando está na esco-
la? o meu sonho é simplesmente não termos vidas 
diferentes. Às vezes, as pessoas conseguem ser de 
uma forma aqui e de outra no teatro ou na vida. 
Para mim, a minha vida artística é a mesma quan-
do estou sozinho, quando estou em uma reunião 
de negócio ou no meu teatro. meu postulado, meu 
fundamento é o mesmo. Claro que com meus ami-
gos estou em uma direção, estado, porém o funda-
mento, o postulado é o mesmo. 

É importante que esse tipo de exercício o lance 
a uma questão: onde eu estou? a esquizofrenia era 
muito forte na rússia. quando falávamos com o lí-
der do Partido Comunista, era de uma forma, com 
os estudantes, de outra. não confiávamos em pa-
lavras, nos jornais. não confiávamos nas palavras 
que um diz ao outro. no trabalho, falávamos uma 
coisa e, na cozinha, falávamos outra. a mesma coi-
sa acontecia entre os integrantes do governo. Lá 
diziam algo e fora ironizavam o que tinham dito. 
esse tipo de esquizofrenia cria uma nova maneira 
de atuar. a censura só pode levar à mise-en-scène, 
mas não à nossa vida interna.  o teatro, ainda hoje, 
é muito forte na rússia. ao invés de irmos à igreja, 
vamos ao teatro. Por isso a sinceridade é tão im-
portante. 

a sua cena deve estar conectada com você, com 


