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Amigo, mestre e artista
 Como toda boa coletânea de memórias, Nis-

sim: uma alma em eterna mutação é um livro que 
se lê de um fôlego só. numa única sentada no 
sofá. não por que seja curto, ou porque apresente 
uma linguagem simplista. autobiográfico e escri-
to de próprio punho nos últimos anos de vida de 
nissim, o livro tem, na verdade, bastante dramati-
cidade. afinal, estamos falando de um dos gran-
des profissionais de teatro do país, figura central 
na trajetória do teatro escola macunaíma.

Em comemoração aos 40 anos do Teatro Escola 
Macunaíma, publicamos a seguir a apresentação 
do livro de memórias nissim: uma alma em eter-
na mutação, que será lançado ainda este ano pela 
editora Perspectiva, em coleção especial sobre a Es-
cola. 

Escrito por Larissa Féria, jornalista e colaborada 
do Caderno de registro, o texto abaixo conta um 
pouco da trajetória de Nissim Castiel, diretor do 
Macu desde 1980, e artista de importância decisiva 
para a sua história.

 minha vida na arte

a arte na vida de nissim Castiel
“Todos os grandes artistas (...) ajudaram-me com a sua vida de artista e pessoal a criar o 
ideal de ator que me propus em minha arte, exerceram importante influência sobre mim e 
contribuíram para a minha formação artística e ética.”1

Stanislávski

1. in Minha vida na arte. rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989, p. 57. a autobiografia de Constantin stanislávski foi tomada como inspiração para a reali-
zação dos encontros de mesmo nome promovidos pelo teatro escola macunaíma, bem como agora para a criação desta seção do Caderno de registro macu. 
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trólogo tornou-se assíduo frequentador dos mais 
luxuosos cabarés de Porto alegre. ele chegou, 
por sinal, a manter um relacionamento sério com 
uma belíssima e encantadora dama.

todas as aventuras da juventude foram acom-
panhadas pelo amigo e fiel escudeiro Léo scha-
mes. Como eram muito jovens, quando queriam ir 
aos bordéis, saraus de poesia ou mesmo acampar 
com suas namoradas, ambos falavam para seus 
pais que iam dormir um na casa do outro. “eu imi-
tava tão bem a voz do nissim, que sempre que sua 
mãe ligava para minha casa, ela engolia”, diverte-
se Léo.

a amizade continuou mesmo depois da ida de 
nissim para o rio, quando foi indicado à presi-
dência da une (união nacional dos estudantes). 
idealista, deixou o conforto da casa dos pais, os 
amigos e a namorada para lutar pelos propósitos 
nos quais acreditava.

nissim tornou-se membro do Partido Comu-
nista e, acompanhado de uma comitiva de jovens 
brasileiros, chegou a incursionar pela europa, nos 
anos 1950, participando de atividades do Partido. 
esteve em países como união soviética, Polônia, 
espanha, Finlândia e França.

nos anos 1960, decidiu vir a são Paulo fazer 
faculdade de direito e trabalhar com seu irmão 
em um clube de campo. a sociedade não deu 
certo. nissim montou uma corretora de valores 
e passou a atuar no mercado de capitais. nessa 
mesma época, já frustrado com os rumos auto-
ritários que começou a detectar no comunismo, 
abandonou o Partido. 

sempre bem-humorado, nissim prezava mui-
to as amizades que tinha e não perdia uma boa 
conversa. “em nossos encontros semanais, con-
versávamos sobre as vivências que tivemos en-
quanto militantes de movimentos juvenis, as lei-
turas, a apreciação da vida mundana, as famílias, 
o gosto pelo futebol e pelo teatro. era um diálogo 

o que torna as histórias tão atraentes, porém, 
é que elas são ao mesmo tempo divertidas e gos-
tosas de ler. mais importante ainda: são revelado-
ras das vicissitudes e idiossincrasias da alma de 
um grande artista. e também da universalidade 
da própria alma humana. 

recheada de observações, autocríticas e refle-
xões, a narrativa de nissim transcorre num ritmo 
ponderado, equilibrado, revelando, página após 
página, verdadeiras lições de vida.

não por acaso, as memórias de nissim têm po-
tencial para agradar aos mais variados perfis de 
leitor. desde os que nunca ouviram falar neste fas-
cinante personagem, aos inúmeros amigos que 
com ele conviveram diariamente. algumas das 
passagens mais marcantes da vida do grande ar-
tista estão cuidadosamente reunidas nas páginas 
do livro “nissim: uma alma em eterna mutação”, 
que será em breve lançado pela editora Perspecti-
va. elas levam o leitor mais atento a uma invariá-
vel reflexão. Pouquíssima gente que já viveu nesse 
planeta teve experiências humanas tão pluralistas 
e ricas quanto nissim.

Judeu nascido no rio Grande do sul, em 8 de 
junho de 1937, nissim cresceu numa família tra-
dicional de origem turca. seu pai, moises Castiel, 
tinha quase 60 anos quando a mãe, Joia Castiel, 
deu à luz. a infância foi marcada pela 2ª Guerra 
mundial. em sessões diárias de rádio, o pai de 
nissim acompanhou com grande preocupação o 
avanço dos nazistas pela europa. Havia um temor 
concreto de que aquele pesadelo pudesse chegar 
ao Brasil. Por isso a derrota do eixo pelos aliados 
foi especialmente comemorada no lar da família 
de nissim.

transposta a ameaça beligerante, nissim pas-
sou a gozar dos prazeres de sua juventude. além 
de frequentar um grupo de poesia e nutrir um 
amor platônico por uma freira, que por anos foi 
a musa inspiradora de seus versos, o futuro tea-
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 cenas

Constantin stanislávski, na universidade de Chi-
cago. sempre aberto a novidades, nissim se inte-
ressou pelo método e decidiu adotá-lo na escola.

em 1990, ao participar de um seminário em 
Londrina, conheceu a russa elena vassina e a 
convidou para fazer palestras e dar aulas no ma-
cunaíma. Foi por intermédio de elena que a escola 
trouxe o também russo adgur Kove para ensinar 
o método a professores e alunos. Foram muitos 
erros e acertos. o macunaíma reviveu e se mudou 
para uma sede maior, onde está até hoje.

após fazer uma ponte de safena em 1991, nis-
sim mudou o estilo de vida e passou a cuidar mais 
da saúde. mas em 1994, após voltar de uma via-
gem com o amigo aron Kremer por israel e Paris, 
ele teve uma crise renal, que o obrigou a fazer he-
modiálise e transplante de rim.

apesar da saúde debilitada, a cabeça continua-
va boa e ativa. mesmo com ordens médicas para 
se internar imediatamente, nissim participou de 
um encontro no macunaíma e falou por duas ho-
ras e meia com os alunos e os professores. “ele 
estava com pouca energia até para subir as es-
cadas da sala dos professores. Foi um esforço 
gigantesco. apesar das recomendações médicas 
e do seu estado de saúde, nissim cumpriu seu 
encontro com os alunos. o encontro foi radian-
te”, afirma o diretor teatral Paco abreu. Foi assim 
até 12 de maio de 2010, quando seu coração pa-
rou de bater. mas o seu legado continua. Hoje o 
macunaíma é considerado uma das principais e 
maiores escolas de teatro do país, contando com 
sedes em são Paulo, Jundiaí, Campinas e mogi 
mirim. essa trajetória de expansão e crescimento 
dificilmente teria sido a mesma sem a generosi-
dade, sensibilidade e determinação de nissim, 
um artista com a alma em eterna mutação. 

“todos os grandes artistas (...) ajudaram-me, 
com a sua vida de artista e pessoal, a criar o ideal 
de ator que me propus em minha arte, exerceram 
importante influência sobre mim e contribuíram 
para a minha formação artística e ética.”1

1. in Minha vida na arte. rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989, p. 57. 
a autobiografia de Constantin stanislávski foi tomada como inspiração 
para a realização dos encontros de mesmo nome promovidos pelo teatro 
escola macunaíma, bem como, agora, para a criação desta seção do 
caderno de registro Macu. 

permanente. era tradição nosso jantar a dois no 
restaurante roma, em Higienópolis. o garçom, 
Celestino, já sabia o que íamos pedir”,  conta o 
amigo aron Kremer.  

outra coisa de que nissim não abria mão eram 
as partidas semanais de pôquer com o grupo de 
amigos, ora em são Paulo, ora no Guarujá. “o nis-
sim era excelente jogador”, conta isaac salomon 
Guerchon, amigo e parceiro nas partidas. 

Já casado com sua alma gêmea, eva, ganhou 
muito dinheiro com a corretora, mas o estilo de 
vida que levava não se encaixava com os seus 
ideais. “nas muitas viagens que fez pelo mundo, 
sempre foi de classe econômica e se recusava a 
ficar em hotéis caros”, lembra isaac.  

mas nissim ainda não havia encontrado um 
caminho a seguir. isso só aconteceria em seu 
contato com o teatro. ele foi ao macunaíma por 
indicação de um professor do curso de oratória. 
“o nissim era da área financeira e chegou de 
terno e gravata na escola. naquela época, o ma-
cunaíma era um centro de estudo, não apenas de 
teatro. o curso básico era de sensibilização e libe-
ração”, diz sylvio Zilber, fundador do macunaíma. 
a escola surgiu em 1974, quando professores que 
sofriam censura nas universidades por conta da 
ditadura decidiram fundar um espaço onde pu-
dessem debater, além das artes cênicas, a cultura 
de um modo geral. 

o curso mudou bastante a cabeça de nissim, 
que largou a faculdade de direito e vendeu a cor-
retora de valores. “ele se identificou tanto, que fez 
o curso básico mais de uma vez, mesmo tendo 
sido aprovado. depois, fez o curso de formação 
de ator, que levava quatro anos. nessa época, já 
éramos bastante amigos”, lembra Zilber.

quando sylvio anunciou que se mudaria para 
o rio de Janeiro e venderia o macunaíma, nissim 
tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua 
vida. ele decidiu assumir a escola, que estava ato-
lada em dívidas e com poucos alunos. a diretora e 
a coordenadora haviam pedido demissão.

o começo foi conturbado. nissim chamou o 
professor Carlos tamanini para ser o novo coor-
denador. tamanini havia estudado o método das 
ações Físicas, criado pelo diretor e escritor russo 
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