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mtsov e, em julho de 2014, do professor doutor Jurij 
alschitz, diretor artístico e professor da associação 
europeia de Cultura teatral, aKt-Zent – Centro de 
Pesquisa do instituto de teatro. 

o curso aconteceu de forma intensiva, nas duas 
primeiras semanas do mês de julho, de 7 a 21, se-
gunda à sexta-feira, das 9 às 12h e das 14 às 17h.  
Portanto, tivemos 60 horas consecutivas de treina-
mentos, estudos, reflexões e trocas. Junto ao mes-
tre Jurij, estava o seu assistente, professor ricardo 
Palmiere, que também ministrou os treinamentos.

tivemos um período de preparação, ao longo 
das reuniões pedagógicas, que começaram um se-
mestre antes do início do curso. o primeiro passo 
foi a leitura do livro: 40 questões para um papel, de 
Jurij alschitz, realizada por todos os professores. 
Fizemos nossas anotações e apontamentos e se-
lecionamos 10 das 40 perguntas apresentadas no 
livro, que nos fossem mais instigantes, provocado-
ras ou desestabilizadoras e partirmos a construir 
um caderno.  em cada página, registrávamos uma 
pergunta, colocávamos as citações mais relevan-
tes, uma música e uma imagem, que fizessem 
conexões com a respectiva pergunta. deveríamos 
fazer essas escolhas também pensando no nosso 
processo de montagem do semestre.  

POR RENATA KAMLA1

o teatro escola macunaíma vem desenvolven-
do, ao longo de seus 40 anos, uma assídua investi-
gação sobre os processos criativos, metodológicos 
e pedagógicos dos seus professores, na tentativa 
de unir o artístico e o pedagógico num fluxo contí-
nuo. nos últimos 20 anos, mantém reuniões peda-
gógicas semanais com seus professores, nas quais 
a troca de experiências se faz de forma vivencial e 
por meio dos registros, tendo as ideias do pesqui-
sador Constantin stanislávski como norteadoras 
dessas práticas. uma vez que a escola se apoia 
no sistema do mestre russo, procura-se revisitá-lo 
sempre, buscando sua contemporaneidade e práti-
cas ativas na atualidade. 

Visando esse aprofundamento, a escola tam-
bém vem oferecendo aos professores cursos de 
aperfeiçoamento no sistema. no mês de agosto de 
2013, tivemos a visita do diretor russo serguey Ze-

1. renata Kamla é atriz, diretora, psicopedagoga, arteterapeuta e 
doutoranda em artes Cênicas pela escola de Comunicações e artes 
da universidade de são Paulo (usP). integrante do CePeCa, Centro de 
Pesquisa em experimentação Cênica do ator, professora do teatro escola 
macunaíma e autora do livro: um olhar através de... máscaras: uma 
possibilidade pedagógica (Perspectiva, 2014).   

Preliminares…
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minha escola”. deveríamos elaborar uma cena, 
podendo usar música, objetos, sons, movimentos, 
figuras, mas não texto dramático e nem palavras, 
apenas dizer no final do exercício: “Esse é o meu 
teatro!” dessa forma, compartilharíamos a nossa 
personalidade artística, nosso estilo e nível de pen-
samento como professores de teatro.

o segundo exercício foi: criar um ritual para o 
início e para o final de uma aula regular, demons-
trando e esclarecendo para os colegas o sentido 
dos exercícios.

esses procedimentos abririam portas para dis-
cussões sobre temas como: “quem são, em sua 
opinião, os professores de teatro hoje?” “a escola 
como exercício ritual: o que significa a relação en-
tre treinamento e ritual?” “qual a função do diálogo 
para a educação?” Como criar e manter a energia 
do professor, dos alunos, da aula e da cena?” “a 
ética do treinamento, a ética do professor, do aluno 
e da escola.” “o grupo versus a individualidade”.

desta maneira, estimulados por essas questões 
e lições, iniciamos o nosso encontro ritualístico 
com o mestre Jurij. 

nas próximas páginas, segue a descrição do 
curso realizada pelo professor Paco abreu.

o tema do curso foi: “O exercício como cami-
nho para o conhecimento”. o treinamento foi o 
principal assunto de todos os dias de trabalho. o 
professor e diretor teatral Jurij alschitz, nos últimos 
anos, tem dedicado sua pesquisa a uma nova no-
ção de treinamento, como uma ferramenta para a 
criação, educação e produção artística, obtida por 
meio de uma linguagem específica de exercícios: 

Podemos ver treinamento/exercícios 
como um método de ensino e estudo, um 
método de análise da cena e da peça, uma 
forma para os atores criarem um papel e 
uma forma de atuar, uma forma para os dire-
tores construírem um desempenho. no final, 
leva a um maior entendimento como forma 
de vida. o exercício em si mesmo torna-se 
uma filosofia.2

Partindo dessas reflexões, o professor nos en-
viou algumas lições para serem elaboradas em 
casa e apresentadas no início do curso. 

o primeiro exercício a ser criado foi: “Essa é a 

2. texto retirado do documento enviado por Jurij aos professores, antes de 
iniciar o curso. 



 | Caderno de Registros Macu (Pesquisa)8

Prezados colegas, 

em dois meses nós nos encontraremos em são 
Paulo para um trabalho em comum. o programa 
que proponho vai incluir aulas, discussões, traba-
lho prático e teórico e, é claro, levarei para vocês 
muitos exercícios. o treinamento será o principal 
assunto de todos os dias de trabalho. 

nos últimos anos, dediquei minha pesquisa 
mais e mais a uma nova noção de treinamento 
como ferramenta completa para a criação, edu-
cação e produção artística. trabalhando há muito 
tempo em vários países, entendi que a comunica-
ção artística mais eficiente é obtida através de uma 
linguagem específica de exercícios. se eu estiver 
falando sobre treinamento, refiro-me a ele como 
todo um universo de exercícios e à ideia de exercí-
cio no seu significado mais completo e mais alto. 
Podemos ver treinamento/exercícios como um mé-
todo de ensino e estudo, um método de análise da 
cena e da peça, uma forma para os atores criarem 
um papel e uma forma de atuar, uma forma para os 
diretores construírem um desempenho. no final, 
leva a um maior entendimento como forma de vida. 
o exercício em si mesmo torna-se uma filosofia. 

durante duas semanas, em julho, vamos falar 
desse assunto importante e significativo para os 
professores e espero que vocês trabalhem isso 
sempre.  

(Publicamos abaixo a carta do professor Jurij alschitz, enviada ao teatro escola macunaíma 
com alguns esclarecimentos sobre o seu curso e instruções para o trabalho.)

direção artística - Prof. dr. Jurij alschitz
Professor – ricardo Palmieri
são Paulo 07.05.2014

Programa – educação “Plus” para 
Professores de teatro Brasileiros
“o exercício como caminho para o conhecimento”
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assuntos da minha lição e da discussão 
comum:

tema um: a Criação do maniFesto 
dos ProFessores de teatro
- quem é, em sua opinião, o professor de 
teatro hoje?
- o que significa educação para você? 
- sua imagem do primeiro e do último dia da 
educação na escola.
tema dois: a esCoLa Como eXerCÍCio 
rituaL
- o que significa para você a relação entre 
ritual e treinamento?
- qual é a função do diálogo para a educação?
- qual é a energia do professor, dos alunos, 
da aula e da cena? 
- Como criar um plano de trabalho para uma 
aula?
tema trÊs: os eXerCÍCios de ÉtiCa do 
treinamento
- a ética de educação e criatividade.
- a ética do professor, do aluno e da escola.
- Grupo e individualidade = guerra e paz. 
- exercícios de ética.

Prepare-se para o nosso trabalho. desejo a você 
tudo de melhor. até julho!

Prof. dr. J. alschitz

abaixo vocês têm as tarefas para preparação 
em casa. algumas delas precisam ser praticadas 
com seus colegas durante um seminário. algumas 
são o assunto da discussão comum. 

1 - exercício “essa é a minha escola”
no primeiro dia, você vai mostrar a todos 

nós como você entende “sua” escola de te-
atro, a educação teatral, aprender teatro da 
forma como você entende a “escola”.

em resumo, a tarefa é: formule e expresse 
sem palavras sua visão da “sua” escola de te-
atro. a única expressão que você pode usar é 
“esse é o meu teatro”. Você pode usar tudo o 
que quiser: música, movimento, luz, figuras 
etc. Pode usar versos/poesia, mas nenhum 
texto dramático ou suas próprias palavras. 
organize essa cena você mesmo, mas você 
pode convidar alguém mais. aqui você vai 
abrir sua personalidade artística como pro-
fessor, seu estilo, seu nível de pensamento. 

2 - Criar exercícios
ritual eXerCÍCio –“o Começo” e eXer-

CÍCio – “o Fim” de uma aula regular/treina-
mento matinal. execute seu exercício com 
todo ou parte do grupo no chão, com uma 
explicação sobre o sentido do seu exercício.
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encontros com 
Jurij alschitz
teatro escola 
macunaíma
POR PACO ABREU1

INTRODUÇÃO fILOSÓfICO-PEDAGÓGICA2

1. Paco abreu é ator e diretor teatral, mestre pela escola de Comunicações 
e artes da universidade de são Paulo (usP), professor do instituto de artes 
da universidade estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (unesP) e do 
teatro escola macunaíma. 

2. o professor Jurij alschitz inicia o curso com uma reflexão sobre alguns 
dos temas que serão abordados ao longo dos encontros. 

teremos três grupos de trabalho, em função do 
tamanho da turma. os assuntos abordados serão: 
montagem, apresentações e energia. relembrare-
mos o tempo de estudante, nos colocaremos neste 
lugar. serão dez encontros, dez conversas. encon-
tros com pedagogos de teatro.

eu tenho muitas dúvidas sobre o que seja o pro-
cesso de ensinar. o que é ensinar, partilhar conhe-
cimentos?  Há dois anos, dou aulas para professo-
res de várias nacionalidades.

os alunos não devem fazer perguntas direta-
mente, devem escrevê-las. dentro da pergunta, já 
há a resposta. as grandes questões precisam de 
um tempo para ser respondidas.

ritual de início – duas fileiras.
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