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ExERCÍCIO 2 

Eu me apresento
agora eu me apresento a mim mesmo. atenção 

no espaço entre o antes e o depois de sua apresen-
tação. o que significa se apresentar, se introduzir, 
sua biografia, toda a sua energia? a intenção é a de 
dizer “Bom dia!”, mas dizemos o seu nome. ten-
tem abrir espaço. agora troque os nomes, você diz 
o nome do seu parceiro. tentem não falar juntos, 
há um espaço entre os nomes partilhados. deem 
mais distância, vocês estão a quinhentos metros; 
como se seu parceiro estivesse na lua, no espaço. 
qual é a energia do nome que eu pronuncio? não 
apenas gritem. achem outros sons, mantendo a 
mesma energia. a palavra deve ser viva, clara. não 
o grito, mas a energia. Como dialogar com a ener-
gia de dentro?

filosofia do Ritual das Duas fileiras 
Começamos o dia com as duas filas paralelas 

para criarmos a fronteira entre o cotidiano e o tra-
balho criativo. todos os dias, começamos com a 
seção de cumprimentos. Cumprimentamos o ar-
tista que há no outro e não apenas o ser humano. 

ExERCÍCIO 3

Cumprimento pessoal 
Fechem os olhos, mas não relaxem. Comecem 

a caminhar. quando encontrarem um parceiro, 
proponham seu cumprimento pessoal, sua própria 
criação. Vocês encontram alguém, como podem 
cumprimentá-lo hoje?

esse é um momento de liberdade, em que vocês 
estão livres para propor uma estrutura de códigos. 

agora acrescente mais algumas regras: um 

RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras
(Retomado do encontro do dia 07.07.14.)

tentem levantar o seu centro. agora o peso do 
corpo de vocês não está mais voltado para baixo. 
Pensem em três níveis: olhos, externo e cóccix. os 
olhos estão na linha do horizonte. É um paradoxo, 
os olhos para cima e o cóccix para baixo. É impor-
tante relaxar os ombros, não há tensão. tentem 
não estar aqui, mas ir além. da mesma maneira 
em que o seu olhar vai para longe, você também vai 
para longe. tente sentir se esse é o seu lugar ou se 
você precisa trocar. 

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado do encontro do dia 07.07.14.)

tentem expandir o “Bom dia!” para o corpo 
todo. tentem dar distância para dizer o “Bom dia!” 
deixem acontecer o “Bom dia!” em vocês antes 
de dizê-lo.

Prestem atenção no que vocês estão trocando 
com os seus parceiros. É uma troca de energia. 
que tipo de sistema vocês estão criando? 

Beijem como se não vivessem sem beijar. mais 
rápido: beije, beije, beije. um beijo de longe, que 
você envia a alguém. agora bem perto; depois lon-
ge, bem longe. 

agora se curvem, mas não em intenção de hu-
milhação: você reconhece o artista que está diante 
de você. não vá até o chão, há um espaço entre 
você e o chão. quem está recebendo o cumprimen-
to, tente não olhar para o chão. não é necessário 
se aproximar tanto do seu parceiro, você pode se 
curvar à distância.

“o exercício como caminho para o conhecimento”
2° encontro - 08 de julho 2014
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apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.
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Jurij alschitz dá as instruções para a realização do exercício do Labirinto.

s
iL

Vi
a

 d
e 

Pa
u

La



 Caderno de Registros Macu (Pesquisa) | 23

nada, abra os olhos e procure um novo parceiro. 
não deve ser uma improvisação. É uma decisão. 
um acordo. tente organizar um pouco mais rápido 
o seu sistema. abra os olhos e imediatamente pro-
cure um novo parceiro. Procure, procure e encon-
tre. Faça um mapa dos seus quatro parceiros em 
sua cabeça. Cada novo parceiro é como se fosse o 
primeiro. agora, em um tempo mais longo, volte a 
procurar o seu segundo parceiro. em uma palma, 
procure o primeiro parceiro. quando eu bater duas 
palmas, você vai cumprimentar o seu segundo 
parceiro. dê mais uma checada em seu primeiro 
parceiro. agora cheque o segundo. Cumprimentar 
com as mãos é uma parte importante do sistema. 
Palma com palma. Precisamos sempre perceber 
quem está doando e quem está recebendo energia. 
quando eu decido doar ou receber? Como se dá 
essa troca? agora você vai procurar o seu terceiro 
parceiro e olhar o quarto. agora você vai beijar o 
primeiro parceiro, cumprimentar o segundo com 
as mãos, se curvar ao terceiro e abraçar o quarto 
em uma explosão. Fique no abraço. Feche os olhos 
e andem juntos, abraçados. tente não reagir à ação 
do outro, mas decidir junto. Pausa. Você precisa 
ser mais preciso para saber onde está e para aonde 
irá. agora todos juntos, comecem a se separar de 
seus parceiros e se prepar para começar a andar 
juntos. Parem também juntos, ao mesmo tempo. 
Percebam se o coletivo precisa de mais tempo ou 
se todos estão juntos. Como decidir parar todos 
juntos? Caminhem livremente. não tão devagar. 
É necessário que haja uma tensão, que não seja 
passivo. uma decisão do grupo é uma soma das 
decisões individuais. no começo do trabalho, cada 
um está em uma temperatura e conforme vão tra-
balhando, vocês vão encontrando uma temperatu-
ra comum. não é porque você vê alguém parando 
que você deve parar. também não se trata de uma 
atitude passiva. olhem nos olhos de seus colegas, 
não fiquem olhando para cima ou para baixo. ocu-
pem todo o espaço. Façam a sua escolha.

Há uma espécie de segredo entre nós, que os 
espectadores não sabem. desculpem-me por usar 
essa palavra, mas há algo mágico: as decisões são 
coletivas. 

identifiquem os seus pontos energéticos e quais 
vocês devem acessar para se acalmar ou se ativar.

cumprimento diferente para cada pessoa, mas 
sempre que reencontrar alguém, o cumprimento 
deve ser o mesmo. sem falar, pense que o cum-
primento é uma troca de energia. muita conversa, 
muita atuação. deve haver uma troca de energia 
entre as pessoas no palco e o público.

entre o seu cumprimento e do seu parceiro há 
um espaço. não se trata apenas de ação e reação, 
existe um desejo. não andem em círculos, ocupem 
o espaço.

quando vocês estiverem prontos para iniciar o 
exercício, tentem começar todos juntos.

Há a troca de energia, em que os alunos se per-
cebam, e há a atuação, em que os alunos usam o 
corpo e o rosto, para criar uma forma. quando se 
está atuando, há troca de informações, mas quan-
do há troca de energia, é algo mais profundo.

Pergunte a si mesmo: “Você pegou ou ganhou 
alguma coisa?” muitas vezes, você encontra no 
palco uma energia positiva, mas o oposto também 
acontece. não é só o fazer, é perceber se você está 
com alguém ou não: “Fique comigo, eu preciso da 
sua energia”. alguns vão sugar a sua energia. não 
olhe alguém pelo rosto ou vestimenta, mas pela 
energia. a energia positiva sempre te convida, a 
negativa te empurra. Você pode fazer tudo, mas dê 
o seu máximo. entre o tempo e o espaço: esse é o 
território para a troca a energia. 

ExERCÍCIO 4 

Cumprimentos com parceiros 
enquanto você caminha, procure alguém que 

você realmente gostaria de abraçar.  quando eu 
bater palma, você vai para esse abraço. e quan-
do você for para esse abraço, preste atenção em 
quem está doando e quem está recebendo ener-
gia. tente abrir mais espaço de contato: a super-
fície do corpo. sem mudar nada em seu sistema, 
na relação do abraço em que está, abra os olhos. 
Procure o seu próximo parceiro, mas sem mudar 
nada. quando eu bater palma, você vai para o pró-
ximo parceiro. tem que ser uma decisão sua, não é 
uma improvisação. Preste atenção em que está do-
ando e quem está recebendo energia. Preste aten-
ção se as duas posições estão mudando. Como é 
que esse sistema funciona? de novo, sem mudar 
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condições que me mudaram. minha atenção não 
está apenas em mim, mas também fora de mim.

Começar e parar não devem ser reações. quan-
do você está parado, está grávido do caminhar, 
está grávido de outra realidade. dentro você, já há 
o movimento. se estiver parado fora e dentro, você 
não terá condições de se movimentar. Como as bo-
necas russas, as mamuscas: dentro de cada delas 
há uma nova cena-boneca. e isso se repete várias 
vezes. tenho uma cena que, quase invisivelmente, 
me empurra a uma nova cena. nós vemos o vulcão 
de fora, mas não o vemos por dentro. quando esta-
mos correndo, já estamos grávidos do parar. deve 
ser um movimento contínuo. muitas vezes dize-
mos: há uma cena e depois outra, mas é uma ener-
gia sem fim, que quer se abrir. dentro de você tem 
a sua mãe, dentro dela sua avó, assim por diante...

se você for atuar em a gaivota, de anton 
tchekhov, quando entrar no palco, vai se deparar 
com a cena do suicídio, que se dá só no fim da 
peça. se você, como ator, deixar esses níveis trans-
parentes, verá Kostia entusiasmado, mas já enxer-
gará a depressão chegando. 

INTERvALO

Essemble
Conjunto. Grupo. Coletivo. essemble: não va-

mos traduzir essa palavra, pois a usamos para de-
finições diferentes. Falamos de atuação, energia 
e essemble e as pessoas as entendem de formas 
diferentes.

Como criar um essemble?
eu gosto de seguir o voo dos pássaros. É mágico 

ver um conjunto de pássaros: eles seguem seu ins-
tinto e não há um líder entre eles. Para mim, essa 
imagem é como um sonho e podemos transferi-la 
para o essemble. quando falo essemble, não falo 
de um comandante com soldados que o seguem, 
falo de um cérebro coletivo, de um sonho coletivo.

a vida das bactérias parece o caos, mas, ao 
olharmos mais de perto, o movimento delas se re-
vela mágico e inexplicável. É como uma noite cheia 
de estrelas: você não consegue perceber como isso 
se organizou, mas é mágico. Pode parecer o caos, 
mas é harmônico. 

ExERCÍCIO 5 

Acordo coletivo 
Vamos fazer um círculo. a decisão para formá-

-lo deve ser coletiva. 

Comentários do professor jurij sobre o treina-
mento

esse acordo, o concordar juntos, deve aconte-
cer em um milésimo de segundo. se eu já olhei 
para você, não preciso ficar olhando o tempo todo. 
o acordo que fazemos no palco deve ser invisível 
ao público. a velocidade do acordo é que garante 
a circunstância da invisibilidade a quem vê. esse 
acordo deve ser feito entre as pessoas do círculo. 
não cometa o erro de ficar continuamente che-
cando. o exercício pode durar cinco minutos, você 
faz o acordo com o seu parceiro em um segundo e 
no restante do tempo você joga de forma oposta. 
Você leva a atenção do público na direção oposta. 
quando o público perceber o encontro, será sur-
preendido. no teatro, não temos o caminho lógico: 
conversa, sorvete, casamento. existe o momento 
do segredo, que deve ser sagrado. Você deve criar 
a imagem de forma oposta ao combinado, como se 
sua atenção não estivesse na cena. no exercício do 
abraço, sua atenção está fora do abraço. onde está 
o vetor da cena? onde está a vida do seu corpo, a 
vida do seu espírito e do seu pensamento? esses 
vetores podem estar em lugares diferentes. a ima-
gem interior deve ter uma vida diferente do corpo. 
o território da cena não se resume a apenas um 
desses vetores. o território da cena compreende 
todos esses vetores. se você olhar apenas o corpo, 
a cena pode estar em um lugar, enquanto a mente 
está em um lugar diferente. os vetores da cena de-
vem ir para lugares em oposição. olhem à distân-
cia, olhem além. a vida do corpo está aqui e agora. 
mas eu ainda trabalho com outro vetor. se estou fa-
lando com você, aqui na minha frente, entendo que 
o seu corpo está aqui, mas a sua atenção se dá es-
fericamente. um exemplo: quando converso com 
pessoas inteligentes, tomo café, fumo um cigarro, 
não vou estar preso e acompanhar apenas a xíca-
ra ou cigarro. no exercício de tomar decisões, não 
presto atenção apenas em mim, em minha própria 
atuação, mas presto atenção na atmosfera, nas 
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do essemble como massa: a individualidade versus 
a massa. 

Há três essemble: o artístico, o individual e o 
do teatro. Como fomentamos, em nossos alunos, 
a participação em vários essemble? a cada proje-
to, você pode dialogar com essemble diferentes. o 
que propor aos nossos alunos para que eles parti-
cipem de vários essemble?

Como nos essemble, temos também pessoas 
diferentes, que buscam se compreender, acessar 
outros sistemas. Com nossos alunos, o que deve-
mos fazer: acentuar as diferenças ou encontrar o 
que nos une? devemos perceber as diferenças, 
para nos conectamos ao que nos une. a mesma 
energia que usamos para separar as pessoas po-
demos também usá-la para nos unir.

Peter Brook, ariane mnouchkine, esses direto-
res criaram coletivos com pessoas de culturas di-
ferentes. a beleza dos essemble modernos está na 
diversidade. Pina Bausch foi a primeira diretora a 
misturar pessoas com e sem experiência, pessoas 
com níveis técnicos diferentes. 

INTERvALO

ExERCÍCIO 6

Cena: “Essa é a minha escola” 
(Descrito no encontro do dia 07.07.14.)
(Outro grupo de professores apresenta suas ce-
nas.)

ExERCÍCIO 7

Labirinto
(Cadeiras são distribuídas em forma de labirinto 
pela sala. O participante atuante, de olhos fecha-
dos, é guiado pela voz de um condutor.) 

agora cada um, de olhos fechados, faz seu pró-
prio percurso pelo labirinto. se esbarrar em uma 
cadeira, deve abrir os olhos e voltar pela extremi-
dade do labirinto de cadeiras. estimule seu aluno a 
analisar os erros, estimule seu aluno a construir as 
imagens. se ele ficar com medo, não conseguirá 
expandir a imagem. 

no início, stanislávski achava que podia criar 
um essemble. Com atores de idades e tipos dife-
rentes pode-se criar um coletivo, mas essemble é 
momento. É a harmonia que aparece em um tempo 
curto e desaparece. É um momento mágico. não 
podemos criar um momento mágico, podemos 
criar as condições para que ele apareça. É como a 
felicidade: não dá para guardá-la, é um momento 
curto. essemble é um momento mágico em que 
tudo se conecta em harmonia. mas a compreen-
são do essemble muda com a percepção do teatro. 
Épocas diferentes geram compreensões diferen-
tes. o essemble artístico é onde o nosso teatro co-
meça. trazemos os nomes de nossos professores 
em nosso ritual de iniciação. essa lista dos nomes 
dos professores é o que nos faz artistas: Platão, 
Federico Fellini, dostoiévski, ingmar Bergman, mo-
zart, eles nos fundamentam. Cada um de nós tem 
um grande essemble. eu não usaria uma música 
do Chopin, porque esse não é meu essemble.

faça uma lista
quem te fez artista? que maravilhosos poetas 

e artistas estariam nessa lista? de onde você veio? 
Você pertence a qual time artístico? que monólogo, 
que cena você propõe a seus alunos? de onde vem 
o seu essemble artístico? qual é o seu essemble 
artístico? nelson rodrigues, William shakespeare 
podem ser artistas que dialoguem com você. todos 
que estudam em sua escola fazem parte do essem-
ble do teatro. a pessoa que limpa o chão da sua es-
cola faz parte do essemble. todos: operador de luz, 
cenotécnico. a somatória de todas essas energias 
constitui o essemble. 

no final do século XiX e início do século XX, o 
essemble era mais importante que a individualida-
de do ator. era organizado por princípios ditatoriais, 
por uma rígida disciplina atrás dos palcos. o es-
semble artístico não tinha liberdade. Hoje compre-
endemos que essemble deve ter liberdade e ser li-
vre, caso contrário não será um essemble. Pessoas 
talentosas, como meyerhold, saíram do teatro de 
artes de moscou e criaram seu próprio teatro, mui-
to mais ditatorial. Foi a época da preponderância 
do diretor. só diretores fortes seriam capazes de li-
derar. a vida do indivíduo era menos importante do 
que o essemble. o entendimento de Bertolt Brecht, 


