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“o exercício como caminho para o conhecimento”
9° encontro - 17 de julho 2014
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RITUAL DE INÍCIO 

Duas fileiras
(Retomado dos encontros anteriores.) 
(O ritual tem hoje a presença do professor Jurij e 
de seu assistente Ricardo, que também se posicio-
nam nas filas.) 

a sua preparação não deve ser apenas em rela-
ção a um exercício, mas à sua vida. 

ExERCÍCIO 1

Desejos
escolha um parceiro. ele, diante de você, é o 

melhor para você. troque seus desejos em uma 
frase maratona. quando você terminar a sua fra-
se, o seu parceiro irá repetir uma parte dela para 
você. são sinais. o mais significativo deve ser dito 
como em um ritual. tente perceber quais os dese-
jos do outro e como ele precisa de você. se ele já 
tem tudo, você deve dar algo que ele não tem. a 
frase maratona deve durar trinta segundos. Pode 
ser tranquilo, mas sem pausas. Perceba o que o 
seu parceiro precisa. dê água para quem está com 
sede, pão para quem está com fome. de todos os 
desejos, você vai repetir o principal. Prepare-se. 
uma dupla de cada vez. quando estiver pronto, 
comece. não é um exercício simples. não se emo-
cione, espiritualmente sim, mas com consciência.

 
Comentários do professor jurij sobre a realiza-
ção do exercício

Como se preparar para as palavras positivas 
dentro de você? Como afinar o seu discurso poé-
tico, ir além do formalismo ou dos grandes discur-
sos? tente encontrar o que a pessoa precisa hoje. 
não tenha apenas uma atitude formal. assim os 
seus alunos poderão desenvolver não apenas o 
lado positivo, mas também criativo ao perceber 
seus parceiros. Jurij alschitz fala ao grupo de professores do macunaíma.
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que? Abrir espaço para o vazio de estar sem sta-
tus? Morte, casamento, nascimento.)

INTERvALO

ExERCÍCIO 4

Maratona
(Retomado do encontro do dia 16.07.2014.)

Primeira composição de velocidades: 2, 6, 4, 8. 
Pausa. segunda composição de velocidades: 8, 4, 
6, 2. durante a segunda composição, procure sua 
própria cadeira. Pausa. durante essa pausa, pro-
cure seu segundo parceiro. na composição das 
velocidades 2, 4, 5, 6, 8, procure o seu primeiro par-
ceiro. Pausa. durante essa pausa, sente-se na sua 
cadeira e procure onde está sentado seu segundo 
parceiro. terceira composição de velocidades: livre. 
durante a composição livre, passe as palmas e pro-
cure o seu terceiro parceiro. Pausa. durante essa 
pausa, pegue a bola que está embaixo da sua ca-
deira. durante a composição de velocidades 2, 6, 4, 
8, passe a bola. se a bola cair no chão, recomece. 
Pausa. encontre seu primeiro parceiro, sente-se 
na cadeira do seu segundo parceiro. troque a bola 
com o seu terceiro parceiro. 

(Na etapa de lançar a bola, por duas vezes o 
grupo deixou que ela caísse no chão.) 

Comentários do professor jurij sobre a realiza-
ção do exercício

Primeira missão: criar vida, energia. segunda 
missão: guiar essa energia, mudar, levá-la para 
frente. muitas vezes criamos o dragão, mas ele nos 
mata. Pessoas talentosas criam energia, a questão 
é como organizá-la. É bom ver quando a energia re-
almente acontece, não quando os atores a imitam. 

a bola cair faz parte, é a vida. Porém tenho res-
peito por pessoas que se colocam em situações 
difíceis, para ver diante do público como isso se dá. 

a partir desse exercício você pode perceber os 
seus alunos. “qual a sua percepção sobre a mara-
tona?” “Como você se sente por dentro?” os alunos 

(O professor Jurij aperta a mão de um dos par-
ticipantes atuantes e repete o gesto para mostrar 
como a repetição faz diferente. Jurij explica que a 
repetição de um trecho da frase maratona faz parte 
do ritual. Quando se repete algo, esse algo ganha 
outro sentido, um sentido especial. Na repetição, 
percebemos em nós mesmos o que se modificou.)

 
ExERCÍCIO 2

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.) 

escolha um primeiro parceiro, para dar “Bom 
dia!”. o primeiro não pertence ao ser humano, per-
tence a deus. o primeiro dia do ano aponta para 
o ano todo. o primeiro pedaço de bolo, o primeiro 
professor, o primeiro sexo, a primeira palavra, o pri-
meiro teatro, a primeira cena... só para hoje, ama-
nhã terá outro primeiro. algo que lhe diz primeiro 
pertence a outro mundo, outra percepção, é um 
ícone. o primeiro não é apenas nosso, é ordena-
do pelo céu. meu primeiro parceiro, meu primeiro 
encontro. a maneira como você encontra o seu pri-
meiro parceiro vai determinar o seu dia todo. Como 
abrir espaço para perceber de forma específica o 
que a pessoa que está à sua frente necessita hoje, 
agora, neste instante?

ExERCÍCIO 3

Pontos energéticos
(Retomado dos encontros dos dias 11, 15 e 
16.07.2014.)

entregar-se em sacrifício e acumular. em dupla, 
variação dos pontos energéticos. atacar e recuar 
com os bastões para perceber o contato físico. 
agora sem bastão. Com texto. Cada dupla partilha 
o seu trabalho, de uma parede a outra. Pode haver 
variação com pausa, com texto, sem texto. 

(Variação do exercício para a cena – o professor 
Jurij introduz no jogo elementos de cena, propõe 
ações e personagens 

Como permitir a potência do outro em seu ata-
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não conseguimos ler e nem entender o que esta-
mos fazendo. antes nós conhecíamos a língua dos 
sinais e outras línguas, mas nós as esquecemos. 

ritual é um tema longo e tenho um exercício 
sobre ele, para o qual dou um nome muito legal: 
Fodam-se os filósofos. É o título, me desculpem. eu 
o tirei de uma piada. um professor de uma escola 
abre a porta de sua sala de aula e, no chão, há um 
professor fazendo sexo com uma aluna. o profes-
sor que entra pergunta: “o que você está fazendo?” 
e o outro professor responde: “eu estou criando um 
novo ser humano”. estar em condições de observar 
as coisas de cima é uma situação importante. são 
sinais simbólicos. a minha ação no palco, como 
posso entendê-la além do cotidiano? Colocamos 
nossa vida muito distante de nossa compreensão. 
esse ritual pode ser proposto aos atores, pode ser 
uma mise-en-scène. o importante é compreender 
o que é isso. o tema das palavras não está conec-
tado às palavras. Posso falar “chuva”, “guarda-chu-
va”, mas o que estou falando realmente? as pala-
vras são a superfície. sobre o que é isso? Primeiro 
eu presto atenção nisso: qual é o tema? É muito 
mais do que pronunciar as palavras com entona-
ção. o tema você não pode ver, é uma luz interna. 
Você consegue ver o texto se iluminar. É possível 
ver se o ator que está no palco, se está iluminado 
por esse tema ou se está dizendo apenas palavras.

 
Instruções para o último encontro

Há três papéis que dizem: “energia”, “essem-
ble” e “ritual”. um integrante de cada grupo criati-
vo sorteará um tema e o seu grupo amanhã falará 
sobre o tema sorteado. Vocês podem falar sobre o 
que nós já falamos, sobre o que vocês entenderam, 
sobre o que vocês quiserem. Cada grupo terá ta-
refas especiais. amanhã teremos quatro questões 
concretas, para que o grupo prepare-se para as 
tarefas. Vocês partilharão com os outros grupos 
um ou dois exercícios práticos. eu terei liberdade 
para fazer uma ou duas perguntas. amanhã pela 
manhã: treino, maratonas diferentes; à tarde: as 
tarefas.

também podem criar maratonas.

INTERvALO 

RITUAIS DE RETOMADA

Propostos e conduzidos pelos professores Mô-
nica Granndo e Carlos César
(Quando um ritual torna-se a representação de um 
ritual? Quando ele perde o seu frescor de liberdade 
e transformação? Quando eu já sei a regra do jogo 
e ela se alonga, eu me liberto ou me aprisiono?) 

Guardem suas anotações, reflexões, citações, 
façam um almanaque. se as referências nos to-
cam, estamos vivos; se estamos vivos, podemos 
tocar nossos alunos. 

Comentários do professor jurij sobre os ritu-
ais propostos 

quando falo de ritual, falo de outra maneira de 
atuar. na literatura, as pessoas que têm talento 
para escrever, sabem ler a vida, entendem a língua 
da vida e depois tentam expressar o que compreen-
deram. as palavras são como sombras do que elas 
compreenderam da vida. e como expressar isso 
que li da vida? em uma pintura, um som, em pala-
vras. isso é literatura, isso é tchekhov. o que está 
à sua frente é a sombra da sombra da sombra da 
vida. É um longo caminho do original. se você não 
consegue ler a vida, como poderá ler um texto? o 
ator vai ao palco e busca expressar uma sombra do 
texto, outra sombra. a imagem de Platão: as pes-
soas sentadas na caverna, voltadas para a parede. 
elas só conseguem ver a sombra da vida.1 nós pre-
cisamos ensinar a nossos alunos os sinais da vida 
e não apenas as palavras. a nossa alma se lembra 
disso. a nossa alma pode lembrar e se conectar 
com essa vida. É claro que em nossa vida em socie-
dade nós nos concentramos mais nas palavras. o 
que está escrito existe, o que não está, não existe. 

1. a alegoria da caverna encontra-se na obra de Platão intitulada A 
República (Livro Vii). 


