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“o exercício como caminho para o conhecimento”
7° encontro - 15 de julho 2014

Jurij alschitz observa os professores do macunaíma em realização de exercício.
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(O professor Jurij e seu assistente Ricardo nos 
esperam na porta da sala e nos recebem com um 
afetuoso “BOM DIA!” e um abraço.)

RITUAL DE INÍCIO

Duas fileiras
(Retomado dos encontros anteriores.)

É nítido quando você, em sua preparação, en-
contra um espaço de harmonia. É nítido, em seu 
corpo, sua presença, seu olhar, para quem o está 
observando de fora.

ExERCÍCIO 1

Cumprimentos
(Retomado dos encontros anteriores.)

Cumprimentos variados. roubar alguém, fazer 
algo inesperado, pegar uma pessoa no colo sem 
que ela espere.

ExERCÍCIO 2

Combinação de exercícios diferentes com pal-
mas
(Retomado do encontro do dia 14.07.2014.)

Caminhem passando palmas. após a quarta 
palma, haverá uma repetição de duas palmas. 

O que significa esse exercício?
esfera: não há apenas um único vetor. Como o 

olhar do inseto, você pode ver tudo.

Essemble e individualidade
ao longo do exercício, você escolherá uma víti-

ma. É como escolher um animal em uma caçada, 
a pessoa irá perceber. a cada palma, você deverá 
escolher uma presa. depois de quatro palmas, há 
uma palma dupla.
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nem entre se sacrificar e acumular, para frente e 
para trás. some a respiração, o som do corpo.  

troquem com seus parceiros. Vocês podem 
combinar os pontos energéticos: receber por um 
e entregar por outro. Vocês devem buscar o equi-
líbrio no estímulo que o parceiro lhe propõe. ao 
encontrar o equilíbrio, vocês transformarão esse 
estímulo e não apenas reagirão a ele.

ao princípio do exercício, é somado um texto: 
na palma, na alternância frente/atrás, entregar/
acumular. 

em dupla, com as variações entre se sacrificar 
e acumular, entre as respostas dos pontos energé-
ticos. deve ser impulso. Pode haver uma pausa en-
tre os impulsos. agora somem o texto. Como variar 
a energia do jogo? não apenas o intenso, sexual? 
Como do brutal, quente do sexo, responder com 
uma temperatura fria? a diferença entre o fogo e 
o gelo, o azul e o vermelho. Vocês constroem uma 
combinação de cores de energia. a questão tam-
bém é: como vocês conectam isso ao texto? 

quatro combinações com pontos energéticos 
diferentes. Vocês devem visualizar as combinações 
em seu corpo antes de colocá-lo em movimento. 
(O professor Jurij coloca uma música.) encontrem 
um parceiro, formem uma dupla, brinquem com a 
composição. agora formem um círculo. desfaçam 
o círculo e busquem outras possibilidades.

INTERvALO 

RITUAL DE RETOMADA

Proposto e conduzido pela professora Kalassa 
Lemos 

ExERCÍCIO 4

Acordo coletivo 
Caminhem. Passo a passo, procurem levantar 

a sua posição, como se não tivessem peso. man-
tenham a escuta em relação aos outros. tentem 
construir um acordo coletivo para caminhar juntos. 
não deve ser uma reação. Parem e comecem jun-
tos. a qualidade do acordo determinará a qualida-
de da precisão. Pausa. Caminhem procurando um 
parceiro. na palma, abracem o parceiro escolhido. 

(A cena muda o tempo todo: o líder e a vítima 
não são constantes, estão sempre se alternando.)

Formem um círculo. Lembrem-se: bater palma é 
enviar energia. na quarta palma, ao invés da repeti-
ção, você a receberá em seu corpo. Há uma micro 
inspiração. e você enviará um “oH!”. Caminhem. 

retornem ao círculo. Vocês poderão escolher 
mandar uma palma ou uma respiração, com va-
riações entre inspiração e expiração. (Combinação 
entre acumular e se entregar em sacrifício.) Cami-
nhem.

retornem ao círculo. agora vocês criarão uma 
linguagem corporal. Concentrem-se primeiramen-
te nos pés, para depois somarmos outras partes do 
corpo. 

Caminhem, mantendo os diálogos dos pés. 
agora caminhem e experimentem todas as possi-
bilidades de diálogo com o seu corpo.

ExERCÍCIO 3 

Pontos energéticos
(Retomado do encontro do dia 11.07.2014.)

Caminhem, como se um ponto no alto da sua 
cabeça o puxasse para cima. Por uma das orelhas, 
pela outra orelha, pelo olho esquerdo, direito, pe-
los dois olhos, pelo terceiro olho. o terceiro olho 
te abre para percepções mais sutis. em uma blu-
sa suspensa por dois pontos, onde está o centro? 
É matemático, está em algum lugar no meio dela. 
Procure onde está o ponto metafísico. os pontos 
energéticos estão voltados para cima. exemplo: 
olho, cóccix, cotovelo. não é só uma pantomima. 
sem mise-en-scène. tentem achar o ponto meta-
físico. alternem os pontos, por exemplo: do sexo 
para o cóccix, o plexo solar para cima, dois ombros 
para cima. devagar se organizem. É um processo 
de preparação: o ator não irá para o palco assim, 
mas ele ativará seus pontos energéticos, reorgani-
zando-os por meio de várias possibilidades. 

Caminhem para frente, de forma bem expansiva. 
na palma, há a transição para caminhar para trás. 
Para frente, vida, se sacrificar; para trás, acumular, 
proteger-se, recolher-se. na palma, acrescente o 
som da respiração. não é imediato, perceba no seu 
corpo, não apenas reaja à minha instrução. 

agora o caminhar é pelo sexo. na palma, alter-
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cia soma timing à construção coletiva, quando 
não?)

Tarefas para amanhã
o que é ritual para você? 
qual é a intenção do ritual de início? esse é o 

tema de nosso encontro de amanhã. o meu ritual 
de hoje foi recebê-los como são Pedro recebe suas 
almas.

INTERvALO

ExERCÍCIO 6

Cena: “Essa é a minha escola”
(Descrito no encontro do dia 07.07.14.)
(Alguns professores apresentam suas cenas.)

ExERCÍCIO 7

Leitura das frases: “A minha escola te convi-
da...”

(A minha escola te convida a pensar antes de 
agir, a agir antes de pensar e a desfrutar as cone-
xões entre esses princípios.

A minha escola te convida a pensar, agir e so-
nhar.

A minha escola convida você a se perceber 
como indivíduo, cidadão e artista em formação 
momento a momento da sua caminhada na es-
cola e que este percurso possa ser valioso na sua 
trajetória de vida, na busca contínua de termos 
consciência das nossas escolhas e não escolhas 
físicas, emocionais, sensoriais, espirituais, filosó-
ficas e artísticas.)

ExERCÍCIO 8

variações fuga de Bach
(Três grupos de trabalho apresentam suas pro-

postas de ressignificação para o exercício. O pro-
fessor Jurij também propõe uma variação: um ator 
se coloca em uma cadeira com uma determinada 
atitude. Os demais estão de olhos fechados. O 
condutor chama um a um para observar por oito 
segundos a atitude do primeiro ator. No final, todo 
o grupo o observa.)

Caminhem mandando beijos para os observa-
dores. mas lembrem-se das suas tarefas. 

o essemble do grupo: vocês têm tarefas, metas. 
a energia do beijo não pode desviá-los do foco de 
suas tarefas.

 
ExERCÍCIO 5

Combinação de exercícios diferentes com bo-
las
(Retomado do encontro do dia 14.07.2014.)
(Como no exercício das bolas, podemos ir além da 
tarefa imediata? Ir além de receber e enviar bolas? 
Como não perder também o foco nas tarefas futu-
ras? Como misturar princípios de trabalho? Como 
encontrar o equilíbrio entre o aqui/agora e a esfe-
ra? Estar aqui e estar também mais longe? Como 
perceber, em mim, meus condicionamentos, sem-
pre agir da mesma forma, mesma energia? O cor-
po livre e presente na dialética do tempo e espaço, 
como o Jurij apontou no início do sétimo dia, após 
o ritual das duas fileiras.

Da mesma forma, como eu, observador, posso 
estar grávido da percepção do jogo além do jogo? 
Além do tempo? Da energia do jogo? Que hipóte-
ses de próximos passos poderiam ser experimen-
tadas?)

sempre que bato palma, vocês imediatamente 
começam a caminhar. isso não é uma escolha, é 
uma reação. Percebam se vocês e o essemble es-
tão prontos.

quando vocês fazem uma escolha não é uma 
improvisação, como quando peço que escolham 
um parceiro. 

Vocês parecem estar acostumados a realizar 
apenas uma tarefa de cada vez. Perdem-se no jogo 
de correr e jogar as bolas com precisão. Vocês pre-
cisam ter a consciência e a percepção de todo o 
percurso, de todas as tarefas.

(O professor Jurij pede a um dos participantes 
atuantes que dê a instrução do exercício. No final 
da instrução, pede a outro participante, agora um 
observador, para que também partilhe a mesma 
instrução. 

Grande procedimento: o essemble pode se 
adaptar a uma velocidade que é modificada em 
uma nova instrução? Quando a nossa interferên-
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energia armazenada. É a diferença entre newton e 
einstein. newton disse que há energia armazenada 
no vazio. einstein disse que se você abrir, a energia 
sai. se você for até uma montanha e se abrir a ela, 
você receberá muita energia. Várias culturas acre-
ditam que não se pode olhar dentro de uma panela 
vazia. dentro dela há muita energia, que poderá te 
sugar para lá. o vazio pode sugar ou dar energia. 
uma parede branca é muito mais cheia de energia 
do que um quadro de rafael. na cultura japone-
sa, você é colocado no vazio para se exercitar, para 
preenchê-lo. a que você presta mais atenção em 
um texto? no texto ou no espaço entre o texto? os 
principais pensamentos se originam no silêncio.

Andrea Castiel – Há pesquisas com crianças que 
apontam que, quando muito estimuladas, são me-
nos criativas do que crianças menos estimuladas. 
no tempo do tédio, elas se abrem para a criativida-
de de compor o seu tempo. 

jurij – o vazio é música, uma música diferente. 
Pessoas da suécia e do Japão se encontram não 
para falar, mas para se sentar em silêncio. Posso 
te visitar para fazer silêncio? Podemos conversar 
com todos, porém manter o silêncio só com ami-
gos muito próximos. 

Paco Abreu – Como somamos a reflexão do pro-
fessor Jurij às intervenções dos professores nas 
conduções de seus parceiros? não é apenas a rea-
ção a um impulso, é necessário abrir espaço para 
o vazio.

jurij – Como no tribunal, onde você tem o direito 
de permanecer calado. adão perguntou para deus: 
onde está você? deus não respondeu e nesse mo-
mento adão se tornou homem. 

Reflexão do professor jurij
É importante observar os cinco pontos de com-

posição, ângulos, olhares, pontos de apoio dos pés 
das mãos, os pontos que compõem a composição. 

nós, como professores, precisamos pensar, or-
ganizar, estruturar nossos exercícios para que eles 
fiquem claros, para nós e para nossos alunos.

Você também pode ter a missão de ser o seu 
professor. não reproduza apenas o conhecimento 
de quarenta, cinquenta anos atrás. Você precisa 
construir um novo conhecimento. não é o teatro 
que serve à escola, mas a escola que dá a vanguar-
da ao teatro.   

Para o professor, é fundamental que o trei-
namento seja contínuo e que faça sentido para 
a construção de seu conhecimento dia a dia. de 
outra forma, morremos como professores. Pode 
ser que os alunos novos não percebam, mas para 
você a velhice será triste. na velhice, só a arte te 
alimentará. a arte como professor, a arte como ar-
tista. Porém é necessário continuar a pesquisa. es-
tar grávido dessas duas semanas para o seu dia a 
dia e continuar a desenvolver e experimentar novas 
possibilidades. 

PERGUNTAS

Rodrigo Polla – quais as relações possíveis entre 
energia e silêncio?

jurij Alschitz – a pergunta é vasta, melhor seria 
não perguntar. a energia do silêncio é muito mais 
forte do que a energia do som. o vazio produz ener-
gia e essa energia atrai. Há um ritual no Peru que, 
quando não chove, eles abrem um buraco no chão 
e pensam que se tiver esse vazio a chuva virá. se 
você entrar no palco com energia extra, nada po-
derá trocar. a cena é um lugar onde você ganha 
energia. É necessário estar aberto. o vazio produz 
energia e é também fonte ou lugar onde fica a 
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apresentação da cena-exercício “essa é a minha escola”.

s
iL

Vi
a

 d
e 

Pa
u

La


