
celebrar o teatro! 
macu: 40 anos em cena
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Pesquisa





nesta segunda edição especial do Caderno de Registro Macu, que celebra os 40 anos da escola, 
documentamos os encontros realizados pelo teatro escola macunaíma com o ucraniano Jurij alschitz, 
ator, diretor, professor e autor, entre outros, do livro publicado em português com o título: 40 questões para 
um papel (Perspectiva, 2012). o curso, com duração de dez dias, em período integral, aconteceu no mês 
de julho de 2014 e foi direcionado ao corpo docente, coordenação e direção da escola, contando também 
com a presença do assistente de Jurij, ricardo Palmiere, e da tradutora suia Legaspe.

o esforço em partilhar os encontros do modo mais próximo ao que foi a vivência dos professores 
do macunaíma levou o professor Paco abreu, participante observador, a documentá-lo em sua quase 
integralidade, mantendo, inclusive, a opção por preservar a fala em primeira pessoa de Jurij alschitz 
em sua narrativa. de qualquer forma, o registro conta com a mediação do sujeito que documenta, lê, 
interpreta e analisa. e se, portanto, ele já carrega em si um olhar, o que permanece é a essência, ou, como 
o professor Jurij define o conhecimento: “o que se conseguiu apropriar do ensinamento”.

Por escolha do professor Paco, a documentação do curso se encerra no fim da 9ª aula, com as 
Instruções para o último encontro, que, juntamente com as imagens que ilustram a capa desta edição 
do Caderno de Registro Macu, dão uma ideia do que foi o último dia de atividades com Jurij alschitz. Por 
isso ainda, a riqueza do relato que segue está na tentativa de se registrar uma experiência de trabalho, que 
nega, em sua forma, a esquematização de certos procedimentos. 

a apropriação pessoal de uma vivência é também o que dá o tom da apresentação da professa renata 
Kamla, que nos introduz ao universo de Jurij alschitz, destacando as particularidades de sua abordagem 
teatral. dessa mesma forma, o fechamento de mônica Granndo sintetiza alguns dos principais aspectos 
artísticos e pedagógicos trabalhados nos encontros.

aforístico, muitas vezes, Jurij não só propõe uma prática, mas uma forma de pensar o teatro, a arte, a 
vida. Essemble, energia, escola são ideias por ele conceitual e praticamente abordadas. Contrapondo-se 
ao formalismo de uma arte propagada nos dias atuais, Jurij busca por algo mais, o coletivo, o ritual. e 
assim entende o aprendizado, do mesmo modo que a vida, como um exercício infinito. 

Boa leitura a todos!
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