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nas ou ao contrário. 
mudem a direção: para frente e para trás. o en-

contro é uma explosão. 
agora escolham três parceiros. não há mais 

acordo, é como uma caçada: quem vocês vão ata-
car primeiro? ataquem e sigam os seus percursos. 
não há pausa entre os movimentos, não há inter-
valos. Construam linhas de ações diferentes, que 
podem estar conectadas às palavras. Vocês devem 
atacar várias palavras. não está apenas associado 
à lógica, pode ser ilógico. 

Caminhem nas pontas dos pés, com o máximo 
de energia: para trás, mais rápido, quase saltando; 
apoiem-se nos calcanhares, não olhem para baixo. 
Vocês devem ativar a energia dos pés: um pé apoia-
do na ponta e o outro no calcanhar. Percebam o 
que vocês estão fazendo com as mãos, se seus 
joelhos estão juntos. abram os joelhos, pisando 
nas pontas dos pés, mais rápido, como o jogador 
Garrincha.  

agora, saltitando apoiados no lado direito, de-
pois no lado esquerdo dos pés. Caminhem para 
frente, com passos bem largos. tentem ficar mais 
altos, como se voassem. Fechem o olho esquerdo 
e girem para a esquerda. troquem: fechem o olho 
direito e girem para a direita.

Parem. transitem: fechem os olhos, se organi-
zem; levantem o joelho direito e flexionem a perna. 
Como segurar a energia que produzimos?

RITUAL DE INÍCIO

Proposto e conduzido pelo professor Adriano 
Cypriano
(Zazen: cinco minutos de silêncio, escuta e respei-
to a si mesmo. Logo após o ritual proposto pelo 
professor Adriano, as pessoas se agitam e arras-
tam as cadeiras na intenção de se reposiciona-
rem.)

Vocês criaram uma atmosfera calma e tranqui-
la. qual é o sentido de criar o silêncio para depois 
destruí-lo? 

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.)

ExERCÍCIO 2

variações do caminhar
(Retomado do encontro do dia 10.07.2014.)

ocupem todo o espaço. as orelhas são pontos 
energéticos importantes. sejam precisos: há o ca-
minhar e depois as palmas. escolham um parcei-
ro. Façam o caminho mais comprido. acumulem 
energia durante o percurso para depois pular e ba-
ter palmas. 

dialética da energia: eu posso acumular muita 
energia e na palma ser suave, usar um dedo ape-

“o exercício como caminho para o conhecimento”
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Chakra do coração: no meio do coração, por onde 
eu me entrego a você. a posição do sacrifício: en-
tregar o seu pescoço para o corte, cabeça flexiona-
da para trás. o chakra do peito corresponde às nos-
sas escolhas emocionais, sua energia se expressa 
como um impulso rápido e forte.

no caminhar para trás eu me fecho, projeto a 
minha vida e acumulo energia, para frente eu me 
abro. 

variação: no caminhar para frente, diga o seu 
nome e se entregue em sacrifício.

variação: sem a palma, escolham o momento da 
mudança. 

Chakra do sexo: não é tão emocional, é mais bru-
tal, sua cor é o vermelho. não é intelectual, espiri-
tual ou emocional, é animal. 

as combinações entre os chakras compõem 
outras associações: sexo e o terceiro olho são um 
tipo de amor, sexo e o coração, outro tipo. 

eu submeto a energia dos outros chakras quan-
do eu a conduzo. a energia intelectual e emocional 
se submetem quando o chakra animal está ativado 
e em explosão. 

 (Procedimento: O professor Jurij primeiro par-
tilha a dinâmica do exercício e o conduz nas pal-
mas. Depois dá autonomia aos alunos, para que 
escolham o seu caminho. Em um dado momento, 
o aluno decide as suas variações e mudanças.)  

Caminhem e escolham a sua dupla. Fiquem a 
uma distância de um metro. Visualizem um espeto 
entre vocês, na altura dos olhos, se vocês estive-
rem trabalhando o chakra do terceiro olho; na altu-
ra do peito, se estiverem trabalhando o chakra do 
coração; no sexo, se esse for o ponto energético 
que está em foco. 

É uma preparação especial para uma cena es-
pecial. Vocês decidirão quando mudar de chakra.

Síntese do percurso
agora vocês irão decidir o caminho para criar 

uma tempestade e se organizarem em um segun-
do. escolham entre as variações do caminhar: 
pernas tortas, esquerda, direita, pontas dos pés, 
calcanhar, olhos fechados, giro e palmas. no final, 
fechem os olhos e se organizem para cima, com 
os joelhos flexionados. quando vocês fecharem os 
olhos, vocês estarão em um território desconheci-
do. 

se quando vocês fecharem os olhos e se organi-
zarem, não der certo, quer dizer que a preparação 
estava errada. Vocês devem voltar ao início e res-
significar a preparação. se não deu certo, o erro 
não está ali naquele momento, está antes. não é 
apenas fazer qualquer variação para depois parar, 
vocês devem construir o caminho para estarem 
organizados na pausa. Como vocês se preparam? 
não se enganem: criem a sua composição. não é 
uma improvisação, a improvisação é o momento 
do encontro.  Porém, vocês precisam conhecer o 
caminho para a explosão. 

Façam a composição em suas mentes. manter 
o silêncio é a questão de hoje. o ritual do silêncio. 

variação: quando pararem para se organizar, di-
gam os próprios nomes, isso pode ajudar.

ExERCÍCIO 3

Pontos energéticos 

Chakra do terceiro olho: um olho brilhante, no 
meio dos olhos, que ilumina o espaço, ora para 
frente, ora para trás. 

Caminhar para frente rápido, acumular energia 
e, na palma, andar para trás, com mais energia in-
terna acumulada e menos deslocamento em velo-
cidade.
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go?” tentem parar juntos. 
agora, um grupo vai fazer o percurso das velo-

cidades n° 2, 4, 6, 8 e 10 e o outro 10, 8, 6, 4, 2. os 
dois grupos decidem. 

na palma, o grupo irá se dividir em três partes. 
Cada parte terá um percurso diferente de velocida-
de. durante a composição, vocês devem escolher 
um parceiro que seja de outro grupo. a decisão dos 
percursos deve ser coletiva, não fechem a escolha 
de forma privada, apenas no seu grupo. depois da 
parada na palma, abracem os seus parceiros.

 (Ao pé de ouvido, Ricardo, o assistente, dá 
orientações específicas a cada dupla sobre o per-
curso das velocidades.) 

agora as duplas deverão criar um mistério. 
escolham mais um parceiro. nas palmas, há ins-
truções diferentes. não se percam na doçura do 
abraço do outro, o acordo de quando começar deve 
ser de todos. uma palma: busquem o segundo par-
ceiro; duas palmas: não façam nada; três palmas: 
busquem o primeiro parceiro. durante o percurso, 
não se fechem apenas nas suas duplas, percebam 
todos. 

Cada um deve estabelecer a sua composição, 
com variação de quatro velocidades. Porém todos 
estão juntos. É a minha vida e a vida do essemble. 
encontre um parceiro nas pessoas que estão sen-
tadas, para desenvolverem o máximo de atenção.

 
ExERCÍCIO 6

Beijar os parceiros observadores 
quando eu bater palma, vocês terão escolhido 

alguém que está sentado e o beijarão em todo o 
corpo.

as atenções da vida e do ator têm vetores dife-
rentes e ambas são importantes, pois é na intersec-
ção delas que conseguimos energia. se vocês esti-
verem correndo na mesma velocidade, não haverá 
a energia do palco. quando há variações, temos 

ExERCÍCIO 4

Espasmos de energia 
o grupo todo de mãos dadas. um integrante do 

grupo inicia uma corrente de energia, pressionan-
do a mão de seu parceiro, e ela como um impulso 
percorre o grupo todo. depois de o impulso percor-
rer o grupo, todos relaxam.

agora, a mesma dinâmica, mas pulando e abai-
xando. 

INTERvALO

RITUAL DE RETOMADA

seu corpo é mais extenso do que você supõe. 
Primeiro, trabalhamos a energia do chão e, em 
movimento associado à bioenergética, nos levan-
tamos. três respirações com movimentos dos bra-
ços e ombros, alternando para formar um triângulo 
com as mãos ora acima da cabeça, ora na base do 
sexo. damos as mãos, nos olhamos e percebemos 
com quem iremos trabalhar, conectando nossos 
chakras. 

o caminhar de vocês terá várias direções. nos-
so primeiro acordo será: perceber em que momen-
to parar todos juntos. 

movimento é acordo: olhem-se para perceber se 
estão prontos para começar juntos. 

ExERCÍCIO 5

Composição de velocidades
Homens caminham da velocidade n° 10 para ve-

locidade n° 1. mulheres caminham da velocidade 
n° 1 para velocidade n° 10. Construam esses mo-
vimentos em oposição, mas juntos. encontrem o 
momento de parar juntos.

organizem rapidamente dois grupos. memorize 
o seu grupo. agora caminhem. “quem está comi-
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nho? Faça um acordo rápido com o seu parceiro, 
antes de passar-lhe a bola. 

mais uma regra: não existe, no palco, só você 
e o seu parceiro, existe tudo. Cada vez que uma 
bola cai no chão, todos param até o momento de 
alguém pegar a bola e recomeçar. ouçam o que 
está acontecendo em volta de vocês. Vocês devem 
fazer de tudo para a bola não cair. estabeleçam um 
acordo comum para recomeçar. 

em roda. a meta é fazer as bolas rodarem por 
quarenta e cinco segundos, sem deixá-las cair. 

(O grupo, na primeira tentativa, deixa cair a bola 
aos quatro segundos. Qual decisão deve ser toma-
da: parar? Há apenas uma chance? Ou nos damos 
outra oportunidade?)

o importante é estarem calmos por dentro. 

INTERvALO

ExERCÍCIO 8 

Cena: “Essa é a minha escola”
(Alguns professores apresentam suas cenas.)
Vou propor um exercício, um essemble para o 

último dia do curso: formar três grupos. Como di-
vidir esses grupos? de que ponto de vista, de que 
maneira construir os grupos? energeticamente. 

ExERCÍCIO 9 

fuga de Bach1

1. em música, uma fuga é um estilo de composição contrapontista, po-
lifônica e imitativa, de um tema principal, com sua origem na música 
barroca. na composição musical o tema é repetido por outras vozes que 
entram sucessivamente e continuam de maneira entrelaçada. esse gênero 
musical atingiu o ápice de sua maturidade nas obras do compositor Jo-
hann sebastian Bach (1685-1750).

a energia do palco. É importante que se tenham 
saltos na velocidade e que não seja um percurso 
linear. quando vocês tinham composições diferen-
tes, a energia da cena ficou caótica para nós, como 
público. Vocês atores sabiam a ordem. nós, como 
público, sabíamos que vocês tinham uma lógica. 
na harmonia, não há energia. no caos há. 

o ator tem três linhas de ação: 
Verbal
emocional
Física
Vocês devem ter velocidades e direções diferen-

tes para terem energia. só assim vocês terão uma 
explosão energética. muitas vezes olhamos para o 
lago e vemos só água parada. não é verdade. Há 
muitas camadas e é isso que o faz vivo. É impor-
tante que criemos níveis diferentes em nós, como 
atores. 

nosso instinto é de nos conectarmos. nossa 
técnica é de separarmos os níveis. nós não lemos 
apenas o físico, mas também o lado interno.

ExERCÍCIO 7

Introdução ao tema do próxima encontro
Caminhem. 
(Ricardo, o assistente, distribui bolas a todos 

os participantes atuantes, lançando-as nas mãos 
de cada um.) 

Caminhem com mais velocidade e tentem não 
ficar muito tempo com a bola em suas mãos, ten-
tem passá-la o mais rápido possível a outra pessoa. 
Façam da sua maneira: lances longos, mais arris-
cados. nunca fiquem com duas bolas, é uma situ-
ação de emergência. experimentem lançá-las mais 
longe e depois mais perto. quanto risco eu propo-
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dou uma parte para que você também possa pen-
sar, possa experimentar. 

não tenham medo de trabalhar com alunos jo-
vens, eles têm potencialidade de abstração. quan-
to mais velhos, mais difíceis.

Textos dramáticos
acredito que William shakespeare tenha mais 

potencialidade para o desenvolvimento artístico e 
humano do que o teatro pós-dramático. Há muita 
força nesse teatro, que eu acredito e exercito.

a energia é a língua universal do teatro moder-
no. em nosso trabalho, como professores, deve-
mos incluir também essa língua. a energia é uma 
língua da arte e não apenas do teatro e do ator.

as três perguntas principais:
Como captar a energia?
Como transformar a energia?
Como usá-la?
“Podemos captar energia de qualquer lugar”, 

essa foi a resposta que Peter Brook me deu. mas 
é importante que tenhamos consciência de onde 
estamos captando energia, de que fonte. se não 
soubermos, é suicídio. não podemos ir de carro ao 
rio de Janeiro sem saber onde vamos abastecer.

Como é que, no final do espetáculo, podemos 
estar cheios de energia e não vazios? eu vou ao 
palco para trocar, eu bebo, me recarrego. se isso 
ocorre, há uma mudança.

quatro cadeiras. quatro pessoas. a primeira 
pessoa cria quatro ações, se relacionando com a 
primeira cadeira. a segunda refaz o percurso cria-
do pela primeira. enquanto isso, a primeira pessoa 
cria mais quatro ações com a segunda cadeira. 
todo o coletivo refaz o caminho da primeira pessoa. 

a vida do meu corpo está na primeira variação, 
mas meu espírito está na observação da segunda 
variação e assim sucessivamente. 

Tarefa para o próximo encontro
Como ressignificar esse exercício? Cada exercí-

cio deve ter a perspectiva de criação de uma cena, 
de um papel. essa é uma maneira de organizar um 
exercício que leve os alunos ao palco. 

nossas ideias são como fagulhas. Como asso-
prá-las, em diálogo com nossos alunos, para que 
todos percebam que estamos sempre em um pro-
cesso de conhecimento? a questão do método: 
não é metodologia de trabalho mostrar apenas 
exercícios. 

Procedimento: as perguntas e respostas devem 
ser feitas por escrito.

as variações são sobre energia. trabalhamos 
com os três grupos criativos. Cada grupo partilha 
o seu exercício com outro grupo. 

agora os grupos criativos devem organizar o 
conceito, a prática e as referências para o exercí-
cio. Pode-se usar música, poesia etc.  

aprendi com um dos meus professores india-
nos, que me ensinou muito sobre Yoga e medita-
ção, que você precisa se educar para ver beleza em 
qualquer lugar. 

Instruções para a preparação do exercício
eu não te dou tudo. eu acredito em você e te 


