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aprendizado não vem de uma única direção – do 
professor condutor – mas também dos aprendizes 
que elaboram o conhecimento e contribuem com 
novos caminhos. 

esta troca de procedimentos teatrais, o estímu-
lo para que nos reinventássemos a cada aula, nos 
levou a refletir sobre o valor do ritual teatral, desde 
as boas vindas até a importância de cada um du-
rante o processo.

Para mim, mônica Granndo, a práxis ganhou 
um novo sentido e a poiesis, um novo valor – o pro-
cesso –, as descobertas foram maiores e mais im-
portantes que o resultado em si.

no nosso último encontro com esse mestre, 
preparamos um presente para ele, um ritual de fe-
chamento com velas, abraços, palavras com cari-
nho, sentimentos à flor da pele e a certeza de que 
ali encontramos alguém disposto a nos doar seu 
conhecimento, aceitando o nosso com o mesmo 
valor.

POR MôNICA GRANNDO1 

Passar esses 10 dias com o professor Jurij alschitz 
foi desafiador, instigante e renovador. Como se ele vies-
se fechar com chave de ouro um ciclo de aprendizagem 
e, ao mesmo tempo, abrir outro, de investigação do sis-
tema de stanislávski e da metodologia do teatro escola 
macunaíma. emília Cipriano, mario sérgio Cortella, ser-
guei Zemtsov, nissim Castiel foram, entre tantos outros, 
educadores, filósofos e artistas que dividiram seus co-
nhecimentos conosco. Com Jurij, entramos de cabeça 
no ritual teatral e no treinamento do ator, aquele que 
desperta no ser humano as suas qualidades e valores 
mais profundos e o faz pensar: qual é o seu teatro? qual 
é a sua escola?

nesta nossa jornada, o erro, a dúvida e a certeza de 
que podemos nos expor vieram juntos. Com sua fala 
calma e precisa, ele nos instigou a revisitar nossos pro-
cedimentos e conhecimentos artísticos, para que nos 
conhecêssemos mais e trocássemos nosso saber. o 

1. mônica Granndo é formada em artes Cênicas pela universidade de Campinas 
(uniCamP) e mestre em Comunicação e semiótica pela Pontifícia universidade 
Católica (PuC) de são Paulo. É fundadora, diretora e atriz da Companhia do ator 
Careca e professora do teatro escola macunaíma. 
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como diretor na academia russa de artes (Gitis), a 
maior e mais antiga escola de teatro da rússia. em 
1987, forma-se como professor de atuação, e, dois 
anos depois, alcança o cargo de professor na Gitis. 

ainda no mesmo ano, alschitz participa da fun-
dação do famoso teatro “escola de arte dramáti-
ca – anatoly Vasiliev” (moscou), onde ele continua 
presente como ator, diretor e pedagogo. Lá, ele de-
senvolve um método independente de treinamento 
de improvisação, que lhe rende reconhecimento in-
ternacional, sendo contemplado com prêmios em 
diversos festivais da europa, américa e Ásia.

desde 1992, alschitz dirige projetos e seminá-
rios em teatros europeus e em universidades e 
escolas de teatro pela europa, estendendo suas 
visitas aos estados unidos e Brasil. Junto aos seus 
assistentes, criou, em 1994, a associação européia 
pela Cultura teatral, uma rede continental de edu-
cação teatral e laboratório de trabalho. É, ainda, di-
retor artístico do aKt-Zent, organização de teatro 
de Berlim.

o Professor doutor já publicou vários artigos em 
revistas de teatro e jornais. Como escritor, lançou 
uma série de livros: “La Grammatica dell attore. il 
training” (1998); ”the Vertical of the role” (2003); 
“La matematica dell attore” (2004); “training Fore-
ver!” (2004); e “40 questions of one role” (2005).

o diretor e pedagogo nasceu em odessa, cidade 
costeira da ucrânia, porém ingressou nos estudos 
na área de direção em 1973, na state university of 
Culture (moscou). depois de participar de uma sé-
rie de espetáculos nas principais cidades da união 
soviética, em 1983 obtém sua segunda formação 
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