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escrito por débora Hummel, coordenadora 
pedagógica do teatro escola macunaíma, o ar-
tigo que publicamos agora revela sua preocu-
pação, para além da profissionalização técnica 
de atores, com a formação do aluno enquanto 
indivíduo. débora apresenta o processo pelo 
qual procurou associar um pensamento pe-
dagógico à prática cotidiana dos professores 
e relaciona teorias de aprendizagem com a 
metodologia da escola. o texto a seguir expõe 



como os conceitos sócio-interacionistas da 
educação podem potencializar certos princí-
pios da prática artística como: autonomia, in-
dividualidade, ação, interação, cooperação. 

Para registrar as atividades pedagógicas 
fora da sala de aula, publicamos também um 
texto da professora marcela Grampoldo, em 
que ela fala sobre os encontros práticos com 
os professores, que coordenou ao longo do 1° 
semestre de 2012. organizados a partir de sua 

experiência no curso de formação de professo-
res do miCHA (miCHAeL CHeKHoV AssoCiA-
tion) em nova iorque, esses encontros propu-
seram uma vivência das ferramentas utilizadas 
por michel Chekhov para o aprofundamento do 
ensino do sistema stanislávski, como o traba-
lho com a Atmosfera, o Gesto Psicológico e os 
Quatro irmãos. estes e outros pontos impor-
tantes da técnica de Chekhov são abordados 
pela professora marcela no texto a seguir. 



 | Caderno de Registros Macu (Pesquisa)54

 procedimentos

por debora HuMMel

Por que sócio-interacionismo 
em uma escola de atores?

Como pedagoga que atua em uma escola téc-
nica de formação de ator, senti necessidade de 
contribuir com a formação pedagógica dos profes-
sores.

escolas de formação complementar, em sua 
maioria, não se preocupam com aspectos peda-
gógicos, buscam apenas especialistas no setor.  
mas quem se propõe a ensinar algo a alguém 
deve refletir sobre esse fazer, afinal, a educação 
não acontece apenas na escola, mas em qualquer 
lugar, onde as relações inter e intrapessoais ocor-
ram intensamente. 

Qual a visão dos professores sobre educação, 
ensino, aprendizagem, escola? Que conhecimen-
tos pretendem passar para a formação do indiví-
duo e da sociedade? essas questões me pareciam 
vagas, ou melhor, pareciam nunca terem sido pen-
sadas pelos educadores. 

no início do meu trabalho, percebi um abismo 
entre a minha linguagem e a dos professores. em 
sala de aula, ocorria um trabalho teatral, no qual 
as relações estabelecidas eram de diretor-ator, 
com o objetivo final de produção de uma peça. 

Por onde começar? Qual o melhor script para 
esses professores/diretores? Como mostrar que 
ensinAr é o objetivo de qualquer escola? Como 
conscientizar os professores de que sua função é 
de educadores e não de diretores teatrais em um 
espaço escolar, que têm como objetivo principal a 
formação do indivíduo? 

surgiu daí um grande sonho: o “fazer pedagó-
gico.” 

o primeiro passo foi questionar o fazer dos pro-
fessores: se eles levavam em consideração o fato 
de estarmos realizando um trabalho em uma es-
cola com alunos e não atores, portanto com pes-
soas que não se encontram prontas para a ação 
teatral.

discutindo em grupo, com os professores que 
lecionavam a mesma disciplina (com exceção de 
montagem que já tinha uma unidade metodológi-
ca), começamos o levantamento de conteúdos de 
cada série. Anteriormente, cada professor ensina-
va em sala de aula aquilo que queria, não havia 
unidade nem sequência lógica entre os conteúdos 
e as séries. se um aluno da manhã quisesse mu-
dar para a turma da tarde, mesmo que na mesma 
série teria enormes dificuldades de adaptação, 
pois os conteúdos não coincidiam.

A resistência foi muito grande. Foi necessário 
mostrar tanto a importância do planejamento, 
como o quanto sua falta prejudicava o aluno. 

em um segundo momento, propus, em encon-
tros bimestrais, discutirmos a contribuição do pla-
nejamento para nossa ação cotidiana e aprendiza-
gem dos alunos.

nesses encontros, os professores já estavam 
menos resistentes, abertos para o diálogo e a tro-
ca. entretanto, a frequência foi pequena (30%). 
eles vinham a um encontro, faltavam em outro e, 
assim, sucessivamente. Contudo, no decorrer do 
processo, apresentei a proposta de discutir mais 
sobre o planejamento: os objetivos de cada termo, 
nossa forma de avaliar e um espaço para troca de 
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experiências.
Parece pouco, porém era um início significati-

vo para um fazer pedagógico mais consciente. no 
transcorrer desse ano, ouvia-se pelos corredores 
da escola um burburinho entre os professores so-
bre preocupações pedagógicas e não apenas tea-
trais. respirei fundo e pensei: 

- Ufa! Já saímos do marasmo pedagógico que 
existia nesta escola! 

deixei que o murmúrio ocupasse mais espa-
ço, contaminasse mais professores, até propor 
uma reunião para discutirmos a possibilidade de 
encontros quinzenais, orientados pela professora 
doutora emília Cipriano, da Pontifícia Universida-
de Católica de são Paulo (PUC-sP). A proposta foi 
aceita e os encontros passaram a ocorrer siste-
maticamente. Ao mesmo tempo, a frequência dos 
professores foi se ampliando e a reflexão pedagó-
gica começou a se instalar em nosso ambiente.

esses encontros têm sido uma grande fonte 
motivadora para nosso aprendizado, pois é sem-
pre um aprendizado, mesmo como educadores.

A troca entre professores está sendo essencial 
para o avanço do processo pedagógico. nossas 
reuniões estão ocorrendo dentro de uma nova vi-
são que busca o questionamento de uma forma 
gostosa, inovadora e inesperada. 

nesses encontros fomos introduzindo con-
ceitos sócio-interacionistas, mas essa escolha 
não ocorreu por acaso ou simplesmente porque, 
como pedagoga, creio nesses princípios. ela se 
deu porque as concepções de Homem, mUndo 

e ConHeCimento, propostas por essa tendência 
pedagógica, andam de mãos dadas com os princí-
pios teatrais que a escola sempre acreditou. 

Podemos afirmar que o teatro de todos os tem-
pos esteve e está ainda hoje baseado na defesa 
de ideias elevadas como: democracia, liberdade, 
cooperação, solidariedade, entre outras.

o fazer teatral tem sido objeto de inúmeras 
especulações metodológicas, entretanto a nossa 
escola optou por seguir e reconstruir uma me-
todologia. Usamos o método das Ações Físicas 
de Constantin stanislavisky. o russo, contempo-
râneo de Vygotsky1 e Piaget2, dedicou a sua vida 
ao FAZer teAtrAL. Considerado o Homem do 
sÉCULo no teatro, podemos afirmar que ele foi o 
diretor que mais se preocupou em buscar uma pe-
dagogia para a formação do ator, tanto que temos 
uma divisão histórica na concepção de ator que é 
conhecida como o “teatro antes de stanislavisky e 
depois.”

Aqui, apenas citarei algumas premissas bási-
cas do fazer teatral para stanislavisky: 

AUtonomiA – esse é o principal pilar do sis-
tema de stanislavsky, pois ele queria trazer para a 
prática do ator a possibilidade da autoria, tirando-o 
do papel passivo e possibilitando uma criação ati-
va do personagem, o que mudava radicalmente a 
visão da época.

indiVidUALidAde – Para o russo, tal palavra 
quer dizer que cada ator deve responder aos estí-
mulos do diretor com as suas próprias experiên-
cias.

1 Lev semenovitch Vygotsky  (orsha, 1896, — moscou, 1934), psicólogo bielo-russo, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das 
interações sociais e das condições de vida.
2 Jean William Fritz Piaget (neuchâtel, 1896 – Genebra, 1980),  biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, fundou a epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo 
da gênese psicológica do pensamento humano.
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Ação – A palavra Ator é igual a aquele que 
AGe, portanto sua principal função é criar ações 
para aquilo que o dramaturgo escreveu.

interACão – o ator só pode alcançar uma 
completa sensação orgânica ao se relacionar com 
tudo que está ao seu redor.

CooPerAção – É um princípio básico do fa-
zer teatral, visto que o teatro é uma arte eminente-
mente coletiva.

esses princípios já faziam parte da metodologia 
da escola, então, nada mais 1ógico do que trazer 
para o universo desses professores alguns autores 
que discutem esses mesmos princípios na peda-
gogia.

Para Piaget, as palavras ação e conflito surgem 
como válvulas para a aprendizagem ocorrer. todo 
conflito cria ações e estas são o ponto de parti-
da das futuras operações; já que elas sempre su-
põem um interesse que as desencadeiam e que 
podem ser uma necessidade afetiva, fisiológica ou 
intelectual. 

Para Vygotsky, o termo interação social está in-
timamente ligado a uma visão de homem que é es-
sencialmente social, e é na relação com o próximo, 
numa atividade prática, que esse, por intermédio 
da linguagem, acaba por se constituir e se desen-
volver enquanto sujeito, ou seja, nas trocas com os 
parceiros – adulto/criança e criança/criança, são 
não só valorizados, como também incentivados. 

Para Freinet3, AUtonomiA e CooPerAção 
são os pilares de sua pedagogia e esta é uma pe-

dagogia de ação, na qual o aluno torna-se cons-
trutor de sua própria formação, pois é levado a se 
responsabilizar e a se avaliar de forma positiva; 
mais do que isso, ela dá aos alunos o sentido do 
esforço coletivo. 

no livro El ultimo Stanislavisky4, da russa maria 
Knébel, seguidora de stanislavisky, afirma-se que 
também o russo declarou guerra a passividade do 
ator e criou uma metodologia, na qual o ator, de 
forma ativa, deve buscar os próprios caminhos do 
seu personagem. A autora ainda nos conta que o 
maior sonho de stanislavisky era o de um ator cria-
dor, porque ele acreditava que só isso traria alegria 
ao fazer teatro. 

A tendência interacionista vê o homem como 
um sujeito situado historicamente e a construção 
do seu conhecimento se dá na interação com o 
objeto. Portanto, o conhecimento ocorre por meio 
da ação consciente do homem. e, por meio desse 
movimento de interação do homem com o mundo, 
ele passa a perceber os conflitos, as contradições 
e pode agir de forma a transformar a realidade.

stanislavisky também acreditava que o tra-
balho cênico do ator ocorre na interação entre o 
ator–criador e ator–personagem; logo, o ator só se 
apropriará do seu personagem se o construir de 
maneira ativa, ou seja, agindo sobre esse novo co-
nhecimento (papel do personagem).

A base do teatro escola macunaíma já tinha 
como principal teórico um interACionistA, como 
podemos perceber pelos pressupostos descritos 
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3 Celestin Freinet (Provença, 1896– Vence, 1966), pedagogo anarquista francês, acreditava na aprendizagem prática, que se realiza por meio da experiência e de sua elaboração pela 
criança com a ajuda do professor. 
4 KnÉBeL, maría Ósipovna. El último Stanislavskt. madrid: Fundamentos, 1996.
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anteriormente, então falar em uma aprendizagem 
significativa e uma ConCePção ConstrUtiVis-
tA de educação me parece muito tangível. 

essa busca pedagógica continua ocorrendo e 
só avançou graças à grande contribuição da pro-
fessora doutora emilia Cipriano, que tem sido a 
nossa “luz”, já que por várias vezes a escuridão do-
minou o ambiente e ela, com seu brilho próprio, foi 
nos mostrando os caminhos possíveis de serem 
seguidos. 

As indagações e reflexões se instalaram, o 
questionamento pairou no ar; por diversas vezes, 
a desconfiança foi parceira em nossas reuniões e 
algumas questões não paravam de ser repetidas:

“... A especificidade da nossa escola não permi-
te a transposição desse modelo teórico...” Profes-
sor Zédu neves.

“... o que é ser um professor mediador?” 
Professora shuba.
“... será, então, que o papel do professor é o de 

fazer Com e não o de fazer Por?”
Professor Luis monteiro.
“... estou começando a perceber que o papel 

do educador não é informar, mas nosso principal 
objetivo é o de FormAr pessoas.” 

Professora Vivian roizman. 
nossos encontros e desencontros continuam 

acontecendo, mas, hoje, existe uma compreensão 
do porquê falamos e insistimos, incansavelmente, 
com as ideias de: 

• ensino
• APrendiZAGem 
• AVALiACão
• ÉtiCA 
• rodA 
• AFetiVidAde
• e tAntos oUtros temAs.
nesse momento, sinto o quanto foi bom ter ti-

rado esse barco do ancoradouro e ter tido vocês, 
professores, como parceiros dessa viagem. o 
caminho é longo, mas as margens já podem ser 
vistas. Às vezes alguns ficam para trás, outras 
precisamos de bóias para ninguém se afogar; de 
repente nosso barco vai esvaziando-se, mas aí sur-
gem novas caras. esse movimento é a natureza do 
nosso fazer pedagógico, no qual a individualidade 
é respeitada, os limites são estabelecidos por cada 
um e o grupo se torna responsável pelo rumo do 
nosso barco. rumo esse que não terá fim, pois 
sempre existirão novas águas para serem explora-
das. o que percebo é que já percorremos alguns 
quilômetros e podemos dizer que alcançamos uma 
base para o nosso projeto pedagógico. Conquistas 
também já foram feitas e os seus frutos são muito 
saborosos. 

Debora hummel é formada em Pedagogia pela PUC 
– SP e coordenadora pedagógica do Teatro Escola 
Macunaíma. 
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por Marcela GrandolpHo

michael Chekhov: um caminho 
para o trabalho com o Ator Criador

durante o primeiro semestre de 2012, os pro-
fessores do teatro escola macunaíma tiveram au-
las sobre a técnica de michael Chekhov. o curso 
foi ministrado por mim com o objetivo de trabalhar 
praticamente os elementos da técnica tendo em 
vista o aprofundamento do ensino do sistema sta-
nislavski. sendo assim, estabelecer relações entre 
os dois métodos e experimentar exercícios que 
possam ser levados para a sala de aula e colabo-
rar com o desenvolvimento do processo de cons-
trução da personagem e do aluno como artista e 
humano. 

As aulas foram organizadas a partir do curso 
de formação de professores do miCHA (miCHAeL 
CHeKHoV AssoCiAtion) em nova iorque, que 
participei em 2011. o miCHA é formado hoje por 
ex-alunos do Chekhov e continua seu trabalho de 
desenvolvimento do sistema stanislavski, iniciado 
com a formação do primeiro estúdio. 

A filosofia de ensino que orientou minhas au-
las partiu dos cinco princípios estabelecidos pelo 
miCHA:

1. realizar exercícios psicofísicos 
2. Usar meios expressivos intangíveis para atin-

gir resultados tangíveis 
3. Unir o espírito criativo e o intelecto na per-

formance
4. desenvolver a individualidade criativa 
5. Adquirir liberdade artística 
michael Chekhov, sobrinho de Anton tchekhov, 

nasceu em 1891 em são Petersburgo, rússia. ele 
estudou com Constantin stanislavski. no entanto, 
Chekhov desenvolveu seu próprio método de agir.

Chekhov acreditava que qualquer ator preci-
sava ser capaz de trabalhar de forma disciplinada 
com as imagens que apareciam em seus estados 
mentais, bem como aquelas que surgiam em res-
posta a seu engajamento com o trabalho artístico.

Para ele, a tarefa do ator é tornar-se um parti-
cipante ativo no processo de trabalho com a ima-
ginação, para trazer o mundo da imaginação para 
o palco e dar-lhe vida. o ator tem de ser capaz de 
deixar de lado as imagens iniciais permitindo que 
estas estejam abertas para mudanças durante o 
treinamento e retornarem transformadas. É muito 
importante que as imagens sejam trabalhadas e 
não aprisionem o ator. 

Ao reconhecer a independência do mundo da 
imaginação, o ator começa a se expandir e trans-
gredir os limites do seu cotidiano. o ator tem final-
mente que começar a incorporar essas imagens. 
Além de uma imaginação flexível e bem desen-
volvida, Chekhov exige que o ator tenha um corpo 
sensível aos impulsos internos.

de acordo com rudolph steiner, em quem 
Chekhov baseou muito de seus estudos, para al-
cançar uma experiência holística1, o ator deve 
aplicar sua imaginação no uso de seu corpo, voz 
e mente. o corpo mantém impressões sensoriais 
e discernimento intuitivo que pode ser alcançado 

1  rudolph steiner foi filósofo, artista, cientista e educador. ele desenvolveu a filosofia conhecida por Antroposofia. tal filosofia propõe uma experiência holística ao abordar o ser 
humano em seus níveis físico, vital, anímico e espiritual, mostrando como essas naturezas atuam em constante inter-relação.
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através do uso da imaginação. 
Chekhov propõe uma série de exercícios úteis 

para aumentar a flexibilidade do corpo e a capa-
cidade de resposta. Além de exercícios físicos es-
pecíficos, Chekhov observa que exercícios de ima-
ginação, concentração e atmosfera são cruciais 
neste processo de incorporação.2

Para Chekhov a imaginação ajuda os atores a 
encontrarem a realidade de seus personagens. 
diane Caracciolo3 acredita que o método de 
Chekhov, quando usado em um ambiente educa-
cional, como atores em treinamento, ajuda os alu-
nos a aprenderem através da criatividade. Carac-
ciolo diz: “[Chekhov] acreditava que corpo e voz do 
atorservem como portas que levam para o reino da 
imaginação pura e o vir a ser de novas criações” 
(2008, 10). Ao imaginar todas as possibilidades de 
um personagem, um ator pode criar um retrato 
mais crível. 

Chekhov pensou que os atores poderiam ir 
além de sua própria experiência e imaginar a ex-
periência de seus personagens. stanislavski pro-
moveu as ideias de ação, objetivos, concentração 
e atmosfera, que mais tarde foram apropriadas por 
Chekhov em seu próprio método. Para Chekhov, 
essas ideias poderiam ser praticadas através de 
circunstâncias imaginárias. se um ator só usar 
suas próprias experiências, então seus recursos 
seriam logo esgotados. ele iria passar sua carreira 
imitando-se, em vez de alcançar além de si mesmo 

para criar novas experiências imaginárias.
tais experiências foram trabalhadas entre os 

professores da teatro escola macunaíma através 
de algumas ferramentas da técnica. destaco aqui 
algumas que foram foco do nosso trabalho.

Atmosfera
embora a Atmosfera tenha sido sempre consi-

derada importante, foi Chekhov que desenvolveu 
a ideia na teoria e na prática como um elemento 
essencial de sua técnica.

Uma Atmosfera pode ser considerada como o 
tom dominante ou estado de espírito de um lugar, 
um relacionamento ou uma obra de arte. na peça 
de teatro, cada ator terá sua própria resposta a uma 
situação, mas haverá uma Atmosfera dominante, 
que é experimentada como um todo e como um 
fenômeno externo (Cf. Petit: 2010). neste sentido, 
a Atmosfera é objetiva. Para efetuar uma ligação 
significativa, uma sensibilidade interior deve ser 
desenvolvida para esta atmosfera exterior.

Chekhov acreditava que o treino das Atmosfe-
ras tinha propriedades cognitivas. Portanto, usan-
do o que a mente cognitiva aprendeu com a imagi-
nação, o corpo e a voz podem recriar as sensações 
no palco.

Gesto psicológico
A contribuição mais notável de michael 

Chekhov para o teatro é a ferramenta que veio a 
ser conhecida como Gesto Psicológico (GP). GP 
para Chekhov é um meio para expressar a totalida-
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2  Para Chekhov, incorporação é o processo no qual o ator exercita fisicamente, representa no corpo as imagens criadas pela sua imginação.
3 diane Caracciolo é professora da Adelph University, especialista em teatro educacional e em rudolf steiner.
 Joanna merlin é ex-aluna de Chekhov e president do miCHA.
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de do personagem por meio de uma forma física 
condensada através da compreensão intuitiva do 
objetivo principal do personagem.

Joanna merlin  descreve a técnica: 

muitos verbos ativos projetam a imagem 
de um movimento ou gesto. se tal gesto 
é projetado a partir do objetivo, deve-se 

fazer o gesto fisicamente, na maior forma 
possível, para trazer o objetivo em seu 
corpo. encontrar um som ou palavra 

que surja a partir desse gesto. Depois de 
fazer o gesto várias vezes, tentar dizer 
algumas das linhas do texto ao fazer o 

gesto. então, imaginar-se fazendo o gesto 
interiormente sem se mover. O gesto vai 
repercutir em seu trabalho como um im-

pulso para qualquer que seja seu objetivo 
ou ação. ele vai ajudar a conectar o seu 

corpo e mente. (merLIN: 2002,18-19)

o GP pode ser um gesto físico real que o ator 
usa para conectar-se ao personagem. também 
pode ser apenas uma espécie de lembrete físico 
do personagem. Chekhov acreditava que o GP era 
crucial para o ator estabelecer a ligação entre a 
psicologia do personagem e o corpo do ator.

os Quatro irmãos
Um grupo de exercícios conhecido como os 

Quatro irmãos é particularmente significativo no 
sistema de Chekhov. eles permeiam todos os ou-
tros trabalhos da técnica. os Quatro irmãos são a 
sensação da forma, da desenvoltura, da inteireza 
e da beleza.

A desenvoltura envolve a execução de qualquer 

ação com uma sensação de leveza e facilidade, 
não importa o quão pesada é a situação. Aintei-
reza requer uma consciência de cada ação, e de 
cada coisa que envolve a peça; tudo têm um co-
meço, um meio e um fim que deve ser claramente 
definido e compreendido. A forma significa a ca-
pacidade de perceber as ações a partir de um pon-
to de vista estético, implica precisão das ações e 
movimento. A beleza é umasensação interior que 
envolve a profunda satisfação com o trabalho (Cf. 
HodGe: 2010).

os professores foram convidados a pensar os 
Quatro irmãos dentro da sua prática em sala de 
aula. sendo assim, quatro qualidades foram apli-
cadas ao trabalho do professor:

1. ser ativo e doar-se. ter clareza de pensamen-
to naquilo que vai passar para o aluno. (Forma)

2. transmissão do conhecimento: leveza e posi-
tividade. trabalhar passo a passo. (desenvoltura)

3.  Falar com o aluno de um ser humano com-
pleto para um ser humano completo. estar engaja-
do plenamente naquilo que fala. (inteireza)

4. A beleza aparece quando os outros três estão 
presentes e o professor está satisfeito com o modo 
como realiza seu trabalho.

o fechamento do nosso curso foi feito a par-
tir da reflexão provocada por citações de michael 
Chekhov. Uma delas inspirou o tema da mostra 
desse semestre, Além de inquietude: doação e 
completude. ela resume a visão do autor acerca 
do trabalho do ator e convida os alunos do teatro 
escola macunaíma a refletirem sobre o seu papel 
como ator criador:
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Marcela Grandolpho é professora do Teatro Escola 
Macunaíma e membro da Michael Chekhov Asso-
ciation (MIChA). 

A essência da nossa profissão é dar. O 
que é quedamos no teatro? (...) Damos 
nosso corpo, voz, sensações, vontade, 
imaginação–damos uma forma de arte 
pulsante para a vida em si; damos isto 

para nossos personagens e damos tudo 

para a plateia. (CHeKHOV: 1984, 25)
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