
Vivência com o Prof. Alejandro González Puche1 e Prof.ª Ma Zhenghong2

POR RAFAEL R. CARVALHO3

Relato realizado durante a Semana de Planejamento do Teatro Escola 
Macunaíma, ocorrida de 23 a 27 de janeiro de 2017 com o corpo docente da 
escola e pessoas especialmente convidadas para esta vivência prática.

Dia 1: Dulcemente
O encontro começa com um destaque importante, onde nos é chamada 

a atenção para que trabalhemos muito para entender pequenas coisas. 
Essa fala do professor Alejandro pode parecer simples, mas é a grande 
morada da prática da teoria teatral sobre a qual nos debruçamos. Para esta 
vivência serão abordadas as lições propostas por Mikhail Tchékhov em sua 
pesquisa para o trabalho do ator. Sobre o autor, Alejandro cita que ele foi o 
melhor aluno de Stanislávski, cita ainda a professora do Curso das Letras 
Russas da FFLCH/USP Elena Vássina, que transcreveu as lições de Mikhail 
Tchékhov do original russo, e fala um pouco do processo de tradução 
dessas lições, dando a entender que ela foi realizada a muitas mãos, como 
muitas das traduções que chegam até nós. Dentre recomendações de 
leitura da obra de Mikhail Tchékhov cita os livros Al Actor, traduzido para o 
português com o título Para o Ator (Martins Fontes, 1986) ou Lecciones Para 
un Actor Profesional (Lições Para um Ator Profissional), este segundo ainda 
desconhecido por parte do corpo docente. Falando um pouco do histórico 
do autor, Alejandro nos conta uma história que começa em 1932, quando 
Mikhail Tchékhov pensa sobre o coletivo como a maior particularidade 
do teatro. Ele, um ator solitário trabalhando em Nova York com atores 
de Hollywood, enfrentou sérios problemas em relação à manutenção 
do coletivo e das individualidades. A partir dessa questão, começou a 
desenvolver as lições para o ator, pois desejava que a experiência fosse 
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busquem sensorialmente um modo de parar 
juntos. Energeticamente. O ensemble4 acontece. 
Assim, após essa parada, deverão trabalhar como 
sair juntos.

Alejandro, que faz o exercício junto do grupo, 
alerta: “Tratem de se comunicar internamente, de 
caminhar e decidir internamente o momento da 
saída.” Diz ainda que, para Mikhail Tchékhov, a 
primeira atenção tem de vir dos olhos.

Com o segundo grupo, as mesmas regras se 
repetem, alertando para a caminhada e para o 
cuidado em não fazer círculos, buscando novas 
direções sempre.

2. Círculo. Energizando as mãos. 
Energizando e enviando uma batida de palmas 
– como uma seta – para as pessoas ao redor 
do círculo. Olhos atentos. Gestualidade. Foco. 
Precisão no gesto. Na oitava batida de palmas, 
segura-a para si de mãos fechadas. Segura-a e 
depois a devolve ao círculo. Criando um ciclo de 
energia e atenção com o todo.

O jogo se encerra quando enviam as palmas 
somente para quem ainda não as recebeu, e 
depois podem fechar as mãos. Não pode repetir o 
envio das setas (palmas) para quem já as recebeu.

3. Variação do exercício anterior (I): nova 
sequência de envio de palmas, sendo que, deve-
se fechar na variação sete (após sete trocas de 
palmas). O sétimo integrante do grupo segura 
as mãos e só depois se recomeça um novo ciclo. 

4.  O ensemble acontece quando ocorre uma criação em conjunto, sem 
combinados. A criação se dá de maneira coletiva durante uma atividade.

primeiramente física e depois se desse de 
maneira mais analítica. A particularidade de todo 
o seu método tem a ver com o corpo e com como 
deixar a razão e o lado crítico de fora, não dando 
muito poder para ambos. Não fazer como atores 
que são brutos e bobos ou ainda atores eruditos, 
que entendem tudo o que se deve fazer, mas não 
o fazem.

Nesse momento, nos recomenda que nas 
práticas que serão realizadas não sejamos muito 
passivos. Certamente fazendo uma referência 
à fala anterior, onde o corpo deve manter seu 
trabalho constante. Também recomenda a 
leitura da peça O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov, para um trabalho sobre o que ele 
chama de Atmosferas. Sobre o trabalho prático, 
a professora Ma aborda que a energia será o foco 
de trabalho, e como ela deve vir de dentro e do 
centro do corpo, e como podemos aproveitar 
essa energia para a criação. Um fluxo entre algo 
concreto e algo imaginário. Falar sobre Mikhail 
Tchékhov é falar sobre Euritmia, Alejandro expõe 
que esse tema tem um impacto importante na 
vivência, que guiará, pouco a pouco, as lições que 
virão.

Após a introdução, damos início à pratica. Por 
ser um grupo grande, com cerca de quarenta 
professores, Alejandro propõe trabalhar com 
dois grupos de vinte pessoas, sendo que eles 
sempre se alternarão nos jogos propostos. Alguns 
exercícios poderão sofrer alterações com um dos 
grupos, conforme as orientações do professor.

1. Caminhada. Nivelar o espaço. Todos 
distribuídos pelo espaço. Exercício constante, 
caminhando em muitas direções. Busca de uma 
unidade na caminhada. Alejandro pede que todos 
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segura esse estímulo, todos pausam e depois, 
no ensemble, continuam o ciclo. O jogo nunca 
para. Ele chama a atenção para a questão dos 
círculos que começaram a se formar novamente. 
Na sequência, será na nona pessoa onde ocorrerá 
a pausa, depois na quinta. Se alguém erra e sai, 
se mantém a mesma contagem dos números. 
O ritmo da caminhada não foi estabelecido. Se 
a pessoa passa as “setas” de modo errado ou 
pausa com as palmas no lugar errado também 
sai. Alejandro fala de uma criação de composição 
em fluxo.

Na sequência, o grupo todo retorna e formam-
se duplas de trabalho. Alejandro e Ma falam sobre 
o centro do ator para Mikhail Tchékhov, que está 
no plexo solar, na região do externo. Abordam 
que o plexo, na explicação antroposófica5, 
está conectado com nossa herança da família 
dos macacos. O homem é o único na escala 
evolucionária que parou seu desenvolvimento 
de alinhamento nesse centro, no chacra6 que 
o mantém em pé. O conceito de centro mais 
importante para Mikhail Tchékhov é esse que 
se localiza no chacra do plexo solar. Alejandro 
evidencia essa importância por ser o local onde 
perseguimos a luz e nosso estado de ânimo.

6. Em dupla. Alejandro inicia a atividade com 
uma professora. Com uma das mãos na vertical, 
ele mira na região do plexo solar da colega, e eles 

5. A Antroposofia, do grego “conhecimento do ser humano”, introduzida no 
início do século XX pelo austríaco Rudolf Steiner, pode ser caracterizada 
como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do 
universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico 
convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas 
da vida humana. 

6. Palavra de origem sânscrita que significa “roda”, “disco”, “centro” ou 
“plexo”. De acordo a filosofia indiana e oriental, os chacras são centros 
energéticos do corpo humano, que distribuem energia através de canais 
que nutrem os órgãos e os sistemas. 

“Como se fosse a pontuação de uma frase.” Na 
evolução do exercício, não podemos repetir o 
parceiro que já recebeu as palmas, finalizando 
quando todos realizam a dinâmica de troca sem 
repetir a pessoa.

4. Variação do exercício anterior (II): mesma 
dinâmica, caminhando pela sala. O último 
da sequência de sete bate palmas duas vezes 
para pontuar a numeração. Agora quem erra, 
mandando a seta para quem já foi escolhido 
anteriormente, sai do jogo. Quando o grupo 
começa a ficar com um número reduzido de 
integrantes, a possibilidade de erro diminui. 
E então Alejandro diz: “Começa”, talvez o 
treinamento de fato só comece agora, quando 
estão finalmente aquecidos, quando a energia 
está pulsante, com a percepção ampliada.

Quando o grupo recomeça o exercício, 
Alejandro chama atenção para as caminhadas, 
que passaram a se tornar circulares, e então 
sugere que se distribuam mais no espaço. Neste 
estágio, quem erra realmente sai do jogo. Ao final, 
os participantes conquistaram um ritmo que não 
parava. Em nenhum momento, Alejandro precisou 
dizer para que recomeçassem.

5. Variação do exercício anterior (III): a 
sequência de troca de palmas e pontuação agora 
será: 6 / 9 / 5, que se repete ao final de cada ciclo. 
Explicando: Seis trocas de palmas > Pontua-se 
com as palmas fechadas na sexta pessoa > Nove 
trocas de palmas > Pontua-se com as palmas 
fechadas na nona pessoa > Cinco trocas de 
palmas > Pontua-se com as palmas fechadas na 
quinta pessoa.

O dificultador é que quando a sexta pessoa 



criam um espaço de mobilidade na sala, em que 
levam o outro e são levados por ele. Um detalhe 
importante do exercício é que eles se olham nos 
olhos um do outro o tempo todo.

Em seguida, o grupo completo realiza 
essa prática. Muitos olham para as mãos. Ele 
estabelece maiores distâncias entre as duplas 
e pede que fiquem eretos. Sua orientação é 
constante, sempre atento a todo o espaço. Muitos 
já começam a fazer uma série de variações pelo 
espaço, para cima, para baixo etc. Alejandro e Ma 
ficam atentos ao relaxamento natural de algumas 
duplas e as estimulam para que retomem a 
concentração. Como observador, pude captar 
ansiedade, escuta, tempo, quietude e precisão. 
Ma lembra da importância de se manter o olho 
no olho do outro. Alejandro fala para manterem 
o exercício “dulcemente”, calmamente, com 
suavidade. Com esse exercício, ajudamos a 
sensibilizar o centro do outro, buscando que 
a pessoa reconheça a si, Alejandro fala em 
“visualização”. Trocam-se as duplas, que realizam 
o mesmo jogo. Em geral, com essa troca parece 
haver uma consciência maior do vivido.

O silêncio dessa relação que agora se mostra 
mais intensa é interrompido pelo som de um avião 
que corta os ares. Os olhos estão mais abertos, 
entregues um ao outro. Pequenos sorrisos se 
abrem. Existe uma relação que se estabelece de 
maneira intensa.

7. Variação do exercício anterior (I): a mão 
é o centro. O deslocamento no espaço se dá de 
maneira mútua, mantendo uma área próxima ou 
distante entre si.

“O centro manifesta toda a nossa saúde e 
nossa energia”, Alejandro fala sobre a posição da 
mão na vertical. Quando o exercício é realizado 

de maneira apressada, a energia se esvai. Duplas 
que realizam uma pesquisa mais centrada 
começam a ousar um pouco, experimentando 
velocidades diferentes. Alejandro alerta para a 
manutenção do movimento do centro em todo 
o espaço. O olhar, de algum modo, passa a ser 
esse guia, que transpassa e permite que, aos 
poucos e durante um largo tempo, a dupla possa 
se unir. Entre alguns cuidados, são recordados 
por Alejandro e Ma o tomar mais distância 
entre si e observar o exercício como uma dança. 
Visualizar com o corpo, não com o olho. Visualizar 
um centro grande, calmo e manter o princípio 
de irradiar. Alejandro fala desse princípio para 
Mikhail Tchékhov, de irradiar, o centro da Euritmia 
está nesse lugar.

A mão é o centro.
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8. Variação do exercício anterior (II): o centro 
de irradiação agora parece ser como uma chama 
e pode transpassar outras pessoas – pode haver 
alguém entre as duplas durante o deslocamento 
no espaço. O espaço entre elas deve ser sempre 
igual. Alejandro alerta que: “O centro deve ser 
como uma taça de cristal, não se deve deixá-lo 
cair por nada.”

É interessante observar o olhar de algumas 
duplas, que parecem perder um pouco suas 
feições, quase se neutralizando no contato com o 
outro; não existem prisões ou amarras, é um olhar 
que pode parecer bobo, mas verdadeiramente é 
de entrega e de recepção. Alejandro aponta que 
para Mikhail Tchékhov não há nada obscuro ou 
místico, que não devemos colocar isso de maneira 
diferente aos alunos, pois é muito prático, muito 
objetivo.

9. Variação do exercício anterior (III): agora 
existem espaços de experimentação maiores 
entre as duplas. O deslocamento se dá de maneira 
mútua e sem as mãos. Vale o mesmo quando 
transpassar outras duplas. Manter o contato 
energético entre as duplas, assim como a mesma 
distância, o foco no centro e não existem líderes.

Ma mantém um olhar para os colegas no 
espaço e fica atenta ao prolongamento da 
espinha dorsal, ao prolongamento da coluna, e 
aos ombros. Novamente, o olhar abobalhado, 
ou neutro se revela, esse olhar ganha nova 
característica: de escuta, um com o outro, um no 
outro. Por isso esse centro deve ser cultivado.

10. Variação do exercício anterior (IV): agora 
um está de costas para o outro. Uma das pessoas 
da dupla se desloca pelo espaço de maneira atenta 
e dulcemente. Alejandro fala do cuidado em não 
deixar que o parceiro bata nas paredes. O primeiro 
contato acontece por um abraço, de costas, isso 
será importante para o que se dará a seguir. Ele 
reafirma a questão de serem cuidadosos e não 
realizarem acrobacias pelo espaço, mantendo 
a mesma distância. Esse exercício dá muita 
propriedade para a concentração entre as duplas, 

que parecem mais ativas, mais vivas. Alejandro 
fala da percepção da temperatura, da luz da 
sombra, das alterações do espaço, de sentir o 
centro que se reverbera para trás. Alerta também 
que querer controlar o exercício com os ouvidos e 
a vista é algo de que precisamos nos libertar.

Trocam de posição, e a busca por aquele olhar 
consciente já se manifesta prontamente em 
duplas que o conquistaram em outros momentos. 
“Suavemente, suavemente. Atentem-se para que 
seja mais energético e menos visual”, palavras de 
Ma, que segue orientando as duplas com muita 
atenção, estimulando a região do terceiro olho de 
algumas pessoas.

11. O grupo é dividido em dois, um de cada 
lado. Agora, Alejandro e Ma controlam esses 
grupos isoladamente por todo o espaço. Eles 
guiam todos de maneira uniforme, ou ainda, 
o grupo todo deve fazê-lo. São estabelecidas 
composições no espaço.

Após um bom tempo de experimentação, 
Alejandro aborda que a questão da Euritmia não 
era muita clara para os russos, o que faz com que 
Mikhail Tchékhov passe a dar uma atenção maior 
a esse estudo prático.

12. Grupos intercalados, um em frente ao 
outro. Dois grupos de doze pessoas, divididos 
em seis. Um grupo em frente ao outro, com os 
participantes intercalados para que passem entre 
si. Alejandro orienta que o silêncio é importante. 
O deslocamento se dá de maneira uniforme no 
espaço, todos se movem juntos e depois retornam 
de costas um para o outro da mesma maneira. A 
imagem é como a de uma máquina de tecer, cada 
ida e volta nas repetições dá a impressão de como 
estivessem tecendo o espaço.

13. Variação do exercício anterior: se trabalha 
o coletivo e o individual. No percurso proposto no 
exercício anterior, um fica e só retorna quando o 
seu grupo passa de volta. A ideia do exercício é 
realizar a caminhada de ida e volta várias vezes 
até que todos parem uma vez no espaço. A cada 



pausa, o colega pode fazer um gesto largo que 
indique sua pausa, e isso fortalecerá para todos 
que está parando. Fico pensando em como esse 
exercício dialoga com as faixas dos Viewpoints7, 
no sentido de respeitar as grades de “trabalho” e 
de como o exercício não pode ser entregue antes 
da hora. Um de cada vez sai.

Ao final da sessão de trabalhos da manhã, 
foi aberto um espaço para conversa e eventuais 
questões dos participantes. Destaco abaixo 
alguns desses diálogos:

Mônica Granndo – Estávamos ansiosos.
Gláucia Felipe – Como fazer sem 

ansiedade?
Alejandro – Não sei. (Risos.)
Priscila Schmidt – Contei os passos para 

ir e voltar e não precisava escutar ninguém. 
Preocupada com o certo e o errado e não 
tinha exercício de escuta nenhum.

Alejandro – Não pensar que quer 
ganhar, disputar. Essa composição foi mais 
interessante, pois, se deslocaram mais no 
espaço. Recordar a estrutura. Entrar na 
estrutura que segue de alguma maneira e 
não se desconectar. Não deixar que ocorra 
uma desconcentração coletiva. Vontade em 
Mikhail Tchékhov, o que significa?

Márcia Azevedo – É um impulso. 
Sílvia de Paula – É um querer.
Alejandro – Vontade é o desejo interior 

de fazer algo. É interna, nunca externa. 
Saber onde está meu próximo lugar na 
composição e nunca se desconectar dele. 
Como veem, esse exercício só se pode fazer 
coletivamente.

Ma – É preciso ter uma iniciativa para 
a saída, que não devem realizar sem a 
vontade. Não é para improvisar. A iniciativa 
deve estar dentro de você.

Alejandro – É importante comunicar a 
vontade.

7. Técnica de improvisação que surgiu a partir da dança, originalmente 
desenvolvida pela coreógrafa Mary Overlie e adaptada para atores pelas 
diretoras americanas Anne Bogart e Tina Landau. 

passagem dos grupos em seu ciclo, uma das 
pessoas fica no espaço em uma composição 
estática, isso ocorre até que todos os doze fiquem 
nessa linha. Quanto maior o silêncio no exercício, 
maior a possibilidade de escuta das laterais. 
Percebo uma entrega de quem vai realizar a 
composição para deixar claro que o fez. Assim 
que estiver pronta a composição, o jogo continua, 
desta vez os que estavam em pausa retomam sua 
caminhada, como que em uma costura, no vai e 
vem pelo espaço. Você só pode atravessar essa 
linha do “congelamento” quando a sua faixa de 
grupo passar por você.

Alejandro aborda que este é um exercício para 
desenvolver a escuta do corpo, sair do racional. 
Em conversa com os colegas que realizaram os 
exercícios, eles colocam suas impressões. O 
professor Zé Aires fala da importância da decisão, 
pensando sempre no coletivo: “Você tem que 
perceber quem você é.” Também é abordada uma 
relação que deve ser construída com calma, como 
se pudéssemos ligar um sensor para o espaço.

Alejandro – Não há líderes. Agora há um 
problema da composição. Não quer dizer 
que na composição todos devam parar no 
meio, podem ser espalhados pelo espaço. É 
como um papel em que se espalha.

Tieza Tissi – É como se fosse um arado.
Ma – É uma linha em caminhada, mas 

o estado de pausa pode, deve ser variado.
Alejandro – As composições com pausa 

podem ser mais livres, não necessariamente 
precisam ser um de cada lado.

Quando estão intercalados no jogo, no espaço, 
na cena, Alejandro alerta que não devem se 
permitir errar, pois já conhecem o exercício. A 
questão da percepção do outro vai além, tem a ver 
com como se colocar também, com qual é a sua 
posição, como é a escuta para que compreendam 
que só um deve parar a cada passada.

Artifícios criados pelo coletivo, ou ainda, um 
modo de “conversar” com o coletivo em silêncio. 
No momento que antecede a composição, cerca 
de poucos segundos antes da realização dessa 
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Em seguida, Alejandro aborda que Mikhail 
Tchékhov fala do ator interior e do ator exterior e 
que exercícios como o último proposto orientam 
no entendimento disso e ele que o repetirá nos 
próximos dias. Fala também de trabalhar a 
sensação de ponto final no jogo, por todos os 
participantes, o que seria exercitado na sessão de 
trabalho da tarde, após o almoço.

14. “Eu-estético”. Exercício onde todos os 
participantes se colocam no espaço e propõem 
uma série de movimentos em que buscam um 
caminho para experimentação. Em um primeiro 
momento, se propõe movimentos apenas com o 
braço direito. Propõe-se que realizem um caminho 
com começo, meio e fim, mas que não deve ser uma 
ação, e sim um exercício onde de fato depositem 
seu “eu-estético”. Para fortalecer a compreensão 
desse “eu-estético”, propõe-se que com o braço 
esquerdo realizem movimentos mecânicos em 
oposição ao outro, que faz movimentos estéticos. 
Um lado produzindo movimentos vulgares ou 
mecânicos, como ele chama, e o outro buscando 
identificar o fazer estético e como ele está em 
todo o corpo e não apenas no braço ou nas mãos. 
“Busquem que o movimento seja interno. Porém, 
não existe uma motivação psicológica.” Após 
algum tempo de experimentação, trocam-se os 
lados, o braço direito passa a fazer os movimentos 
vulgares ou mecânicos e, o braço esquerdo, os 
movimentos estéticos. Depois se busca essa 
variação entre um e outro pelo espaço, atentando 
para os movimentos do rosto e do corpo todo. 
O movimento nasce dos braços, porém, todo o 
corpo responde.

Na abertura de questões para o grupo, um 
dos participantes aborda que sensorialmente 
já buscou criar histórias, e Alejandro expõe que 
não é a ideia, que é natural que isso ocorra, mas 
que é importante não propor uma poesia nesse 
fazer. Também é destacada a questão do ritmo 
no exercício, que é quebrado nos modos de fazer 
diferenciados, entre o fazer mecânico e o fazer 
estético.

15. Variação do exercício anterior: em duplas, 
agora utilizando um objeto. Cada um propõe 
uma dinâmica com um objeto de maneira que 
manifeste seu “eu-estético” ou um movimento 
vulgar/mecânico. Após a experimentação com 
esse objeto, entrega-o para o parceiro. A entrega 
do objeto é o ponto final do movimento proposto. 
“Adivinhem o desejo do parceiro.” Alejandro 
pontua para o desenho dessa série de movimentos 
realizados em dupla. Após alguns momentos, o 

Em busca do “eu-estético”.
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exercício passa a ser experimentado com música. 
“Dominem o objeto.” Esse apontamento foi 
importante, por vezes o objeto caiu e perdeu-se a 
dinâmica entre as duplas.

16. Simetria. Divisão de dois grupos de sete 
pessoas. Antes, Alejandro pega uma folha e a 
dobra em várias partes para nos mostrar como 
existe uma simetria dos lados. O segundo grupo 
se posiciona simetricamente em relação à posição 
que o primeiro grupo se colocou. Alejandro se 
coloca no meio do espaço de jogo para realizar 
pequenas correções. Ele fala: “Pensem no 
papel que dobrei agora, você deve estar do lado 
inverso dele”. Ele detalha cada gesto que o grupo 
simétrico colocou no espaço e, aos poucos, 
realiza pequenas alterações. “Imaginem como se 
pudessem ver de uma câmera que está no teto 
da sala.” Na evolução, buscam a mobilidade pelo 
espaço conservando a simetria no movimento. A 
dificuldade do jogo está em manter a simetria de 
maneira exata ao outro.

17. Variação do exercício anterior (I): 
Alejandro fala do espaço como um barco que 
se não se mantém nivelado, cai. Busca de um 
deslocamento simétrico, sempre com a mão ou 
parte do corpo contrária. Alejandro se coloca 
no centro. Quando ele se move, todos devem se 
mover simetricamente.  Enquanto ele se desloca, 
fala do centro do espaço em Mikhail Tchékhov, 
para quem o ator deve aprender a se orientar 
em cena. “Deve encontrar-se. O ator é o melhor 
diretor.” Alejandro lembra a importância de se 
manter a mesma distância. Ele se coloca no 

centro do espaço e começa a deslocá-lo.

18. Variação do exercício anterior (II): 
começam a se mover pelo espaço os integrantes 
de um dos grupos de sete pessoas. Começam 
a caminhar, buscando a simetria no outro. No 
entanto, como estão em número ímpar, um 
sempre sobrará sem par. Quando há simetria, 
param. Nessa dinâmica, o movimento nunca 
cessa. O ponto final do gesto, conforme foi 
apontado no jogo anterior, se dará ao final, quando 
todos encontrarão a pessoa que ficou sem par, e 
alguém tomará o seu lugar, ganhando essa nova 
função de mover o centro. “Não é um exercício de 
três duplas e um sozinho, mas um exercício de 
sete pessoas” aponta Alejandro.

Ele faz o exercício com todos os grupos de 
sete integrantes. No quinto grupo, após algumas 
sessões frustradas, pede que joguem alguns 
estímulos com palmas antes do começo. “Não 
busquem o centro, deixem que ele se estabeleça 
ao final do exercício. Um rizoma8 em constante 
movimento, só param quando estiverem juntos. 
O centro do espaço nem sempre é o centro da 
composição.” A  sensação do ponto final é muito 
importante para Mikhail Tchékhov. Vincular o “eu-
estético” a esse ponto final. Ele fala de um jogo de 
bilhar e de um ponto final no espaço. Na variação 
de um mesmo grupo, os participantes passam 

8. Modelo descritivo e epistemológico da teoria filosófica de Gilles Deleuze 
e Félix Guattari. A noção de rizoma foi adotada da estrutura de algumas 
plantas, cujos brotos podem ramificar-se em qualquer ponto, assim como 
engrossar-se e transformar-se em bulbo ou tubérculo. 
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já está contida nessa Atmosfera?
Alejandro – Para Mikhail Tchékhov, 

a Atmosfera é algo independente do 
espetáculo, que não depende de ninguém. 
Por exemplo, a Atmosfera de um acidente 
na rua, de carro, de moto, de ambulância. 
A Atmosfera do acidente não pertence a 
ninguém, independente de quem o atinja, 
ela existe por si só. Nada pode manipular 
essa Atmosfera. Por exemplo, uma festa só 
acontece quando a Atmosfera se propõe. 
Outro exemplo, um castelo velho. Há uma 
luz, um cheiro, um Tempo Ritmo, uma 
gente que passa, e com isso a Atmosfera 
do castelo vem. Mikhail Tchékhov propõe 
um modo de estudar as obras a partir de 
suas Atmosferas. Às vezes nos ocorre que 
estudamos muito a obra, mas o espetáculo 
em si se perde. Ninguém vai ao teatro a 
pensar e estudar psicologicamente as 
personagens. Vamos ao teatro para escutar, 
para ver a Atmosfera das personagens. 
Em Hamlet, os espectadores não seguem 
psicologicamente as personagens. A 
Análise Ativa está nesse lugar de captar o 
movimento.

Mikhail Tchékhov propõe capturar as 
Atmosferas que conhecemos. Por exemplo, a 
Atmosfera da Av. Paulista aos domingos, que 
é única. Alejandro fala em descobrirmos as 
Atmosferas da vida. Uma segunda proposta é 
capturar as Atmosferas da obra dramática. Não há 
psicologia, não há lógica, ela vai se abrindo pouco 
a pouco. Para isso, o professor propõe o estudo da 
peça O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchékhov, 
onde iremos realizar o estudo de aprofundamento 
das Atmosferas.

Ma fala da Atmosfera que é também um 
Acontecimento e um estado de ânimo. Pensar 
nas profissões do socorrista, do bombeiro, por 
exemplo, nos ajuda a pensar em um estado de 
ânimo que essas pessoas têm sempre consigo, 
sua expressão, seu trabalho dá respostas ao 
estado desse Acontecimento.

“Atmosfera não significa fazer coisas. Ela tem 
seu Tempo Ritmo, sua cor, suas relações entre 

a experimentar com música, textura essa que 
dá outro tom à composição. “O ponto final está 
acompanhado de um gesto que se alia ao ‘eu-
estético’.”

Depois de variações com todos os grupos, a 
relação para se estabelecer esse ponto final fica 
mais clara. Na sequência, é falado um pouco 
mais sobre a poética de Mikhail Tchékhov, e 
para iniciar a conversa, Alejandro cita Anatoli 
Smelianski (1942-), um crítico russo que comenta 
sobre o sentido da totalidade, que se inicia com 
as lições de 1932. Mikhail Tchékhov acreditava 
que uma prática pedagógica individualista não 
funciona e que o trabalho coletivo é a única 
maneira do ator crescer. Sentido da totalidade 
e não da individualidade. Para aprofundar esse 
tema Alejandro fala também sobre a Atmosfera:

Alejandro – O que vocês consideram 
que é a Atmosfera?

Thiago Silveira – Falamos muito em 
clima, na energia do lugar.

Márcia Azevedo – Uma camada invisível 
que faz com que a gente perceba esse 
ambiente sem precisar verbalizar.

Alejandro – As Atmosferas se percebem. 
Os lugares onde entramos, como em uma 
festa, se está boa ou não, entramos e não 
sabemos. As Atmosferas se percebem.

Marô Zamaro – Tem a ver com as tensões 
que existem no espaço.

Glaucia Felipe – Olhar das pessoas em 
cena.

Camila Andrade – Manipulação de 
energia.

Priscila Schmidt – Manipulação de 
energia do espectador, do lugar.

Alejandro – Mikhail Tchékhov fala sobre 
a Atmosfera como o único mecanismo 
em que se unem os espectadores com os 
atores. Espectadores consigo mesmos, e 
o sentido que tem a ver consigo mesmo. 
Os espetáculos usam muita música, 
manipulando o espectador com os 
compositores. Mas a Atmosfera em Mikhail 
Tchékhov recai toda sobre o ator.

Natacha Dias – A ação que vai acontecer 



de desembarque de um aeroporto e do estado de 
chegada de cada uma das pessoas.

Ma lembra da diferença entre esperar por quem 
chega ou para abordar quem chega. “Atmosfera é 
como a música.”

20. Variação do exercício anterior: o terceiro 
grupo criará sua Atmosfera. O quarto grupo 
entrará e se apropriará da Atmosfera criada. 
Quando Alejandro bater palmas, o grupo sairá 
aos poucos, um integrante por vez, e o quarto 
grupo manterá a Atmosfera do terceiro. Hipóteses 
levantadas: um lugar onde se fosse bem-vindo; 
um hospital; tempo de espera; havia uma tensão, 
mas uma tensão feliz; parecia o nascimento de 
uma criança; esperando alguém que ia sair da 
cadeia; maternidade, que enfim, era a Atmosfera 
proposta. Ma aponta sobre o estado de desespero 
e alegria que estavam latentes no exercício.

Agora, invertem-se os grupos, mantendo-se 
a dinâmica anterior. Hipóteses para a Atmosfera 
proposta pelo quarto grupo: teste para atores; 
teste para TV; entrevista de emprego; espera e 
competição; teste do sofá. Todos contemplaram a 
ideia do grupo quatro, que se concentrou em um 
teste.

Ma fala sobre como havia uma sensação que 
parecia nunca ter fim. “Como perceber o grupo que 
já está na Atmosfera e mantê-la sem interromper 
o fluxo já adotado no início? Perceber, entrar e 
manter. Conter o desejo de atuar e desenvolver.”

Tarefa: No fechamento do dia, é proposta uma 
tarefa, explorar as Atmosferas dos quatro atos de 
O Jardim das Cerejeiras. Foi dividido um ato para 
cada grupo. Para o exercício, seria importante 
identificar as Atmosferas de cada ato e escolher 
as que fossem mais características de cada 
momento para apresentá-las.

Dia 2: Atmosfera e a chuva torrencial
Manhã solar, corpos acordando no espaço, 

espreguiçando no solo de madeira. Olhos à 
espera dos colegas que chegam. Beijos, abraços, 
conversas ao pé do ouvido. Copos de água e 
café. Professores como alunos aguardam seus 
professores.

as pessoas.” Para exemplificar, serão realizados 
alguns exercícios.

19. Instâncias de trabalho de Atmosfera. 
As pessoas são divididas em quatro grupos. 
O grupo 1 criará uma Atmosfera e o grupo 2 
tentará interagir com ela, sem saber qual seja. “O 
intelecto é um ditador que nos dá a sensação de 
ridículo etc.” Os grupos se dividem pelo espaço 
para criar suas Atmosferas. O segundo grupo 
entrará na Atmosfera do primeiro e o quarto 
grupo entrará na Atmosfera do terceiro. Alejandro 
propõe a criação de uma Atmosfera sem falas, 
apenas com ruídos. Fala de como é um exercício 
bonito, que ajudará os alunos a se comunicarem 
sem precisar do intelecto tão apurado. Ele propõe 
um intervalo de tempo um pouco mais extenso 
para que os grupos preparem suas Atmosferas, 
que depois serão apresentadas.

O primeiro grupo montou sua mise-en-scène9, 
e o segundo grupo entra aos poucos, uma pessoa 
a cada seis segundos. Após a apresentação, os 
atores do segundo grupo levantam hipóteses 
sobre qual era a mise-en-scène proposta pelos 
atores do primeiro grupo: uma festa; um final de 
semana com os amigos que não tem nada para 
fazer; uma casa de família; um hospício; uma 
casa na praia, mas está chovendo muito, o que, 
no caso desta última, era a proposta do grupo. 
Alejandro aponta que não havia nenhum guarda-
chuva ou aborrecimento que ilustrasse esse 
Acontecimento. Ele fala da necessidade de se 
entrar no Acontecimento.

O próximo grupo começa com algumas 
cadeiras espalhadas pelo espaço. Hipóteses 
levantadas: entrada de uma casa de swing; sala 
de espera de um hospital; corrida que estava 
acontecendo longe; sala de espera em que as 
pessoas estavam curiosas para saber algo que 
estava para acontecer; sala de aula sem professor; 
sala de espera de uma maternidade em que um 
bebê estava para nascer e nunca chegava. Como 
nenhuma das hipóteses levantadas foi a proposta 
pelo grupo, eles revelaram que se tratava da área 

9. Expressão francesa que está relacionada com encenação ou o 
posicionamento de uma cena.
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21. Caminhada e ocupação do espaço. A 
indicação é a de que quando um parar, todos devem 
param. “Estabelecer um contato energético com 
os companheiros. Não há um líder.” O ensemble 
se estabelece.

22. Variação do exercício anterior (I): agora 
só se movem duas pessoas, enquanto as demais 
estão paradas. Elas podem variar o ritmo das 
caminhadas. Quando estas param, outras duas 
assumem imediatamente seus lugares. “Ou se 
movem ou não se movem, sempre se está em 
movimento. Internamente ativos e a qualquer 
momento podem começar.” Quando Alejandro 
se coloca no jogo, ele vem com uma proposta de 
imagem em suas paradas, como o ponto final que 
citou na primeira aula.

23. Variação do exercício anterior (II): o jogo 
acontece com três pessoas se deslocando, dando 
continuidade à proposta anterior. Durante esses 
deslocamentos, os trios encontram dinâmicas 
diferentes para suas caminhadas.

24. Variação do exercício anterior (III): outra 
estrutura: 1 / 3 / 5 – pausa – 2 / 4 / 6, essa é a nova 
sequência para o número de saída de pessoas. 
Depois que uma pessoa para, outras três saem, 
quando estas três param, outras cinco diferentes 
saem e assim continua a sequência. As pessoas 
que realizam a trajetória precisam alternar entre si, 
quem se desloca no espaço de uma determinada 
forma não pode repeti-la na próxima sequência. A 
percepção ampliada do espaço se configura pelo 
olhar em perspectiva e pela noção de amplitude 
da mesma. Alejandro aponta que todos devem 

ficar atentos ao próximo passo, o que ocorre em 
seguida.

25. Variação do exercício anterior (IV): divisão 
de parte do grupo. Caminhada. Mudança de 
estímulos, enviando as palmas. Não podendo 
repetir para quem já enviou. Errou, sai. Cada vez 
que recomeçam, é uma nova trajetória. O último 
do grupo a enviar as palmas deve segurá-la com 
as mãos fechadas para que então se recomece 
um novo ciclo.

26. Variação do exercício anterior (V): 
Alejandro chama de “Zombie” (Zumbi). Se a 
pessoa erra, ela não sai mais do jogo. Quem 
saia na versão anterior agora fica e caminha 
pelo espaço. Mas antes, levanta os braços para 
indicar que se transformou em um “zumbi”. Se 
quem está “vivo” envia o estímulo de palmas para 
esse “morto”, então se torna “zumbi” também. 
A dinâmica recomeça como nas anteriores. 
“Conceito de estrutura e o princípio de ação. Se 
não há perspectiva, o ator não tem objetivo.”

27. Variação do exercício anterior (VI): a 
nova estrutura é: 4 – 7 – 5 seguida de uma 
pausa. Primeiro: na dinâmica das palmas, 
fazem a sequência de quatro trocas de palmas 
e alguém pontua (com uma palma fechada ou 
duas palmas); após sete palmas, pontua; após 
cinco palmas, pontua. Segundo: Todos pausam e 
iniciam uma contagem do número de integrantes 
pela ordem de quem está parado no espaço, da 
esquerda para a direita; depois a sequência de 4 – 
7 – 5 é retomada e, na próxima pausa, a contagem 
acontece da direita para a esquerda; depois o 



29. Variação do exercício anterior: agora o 
colega conduz seu centro energético. “Copo de 
cristal por todo o espaço. Sútil. Com os alunos é 
importante ser positivo, considerar que esse centro 
é delicado, que é nossa presença energética. Ser 
generoso com o aluno é ser generoso com sua 
aprendizagem. Concentrem-se em sentir que seu 
centro tem cor. Como está sua animosidade hoje? 
Se estão tristes, calmos, frenéticos, a mão reflete 
essa cor.”

E novamente retorna aquela expressão facial, 
antes abobalhada, mas que agora chamo de 
entregue, livre, solta. “Cor como cultivo do centro. 
Não para ser teatro físico ou acrobacia.” Essa 
fala de Alejandro tem muito a dialogar com o que 
ocorreu ontem, ou seja, muita troca de ansiedade 
e correria não ajudam na visualização dessa cor.

30. Divisão do grupo em dois círculos no 
espaço. Todos viram para direita em círculo. 
Caminham com a perna direita realizando um 
passo largo e dois curtos. Um, dois, laaaargo. Um, 
dois, laaaargo. Na contagem de um e dois fecham 
o tronco e, no passo largo, o abrem. Outras 
metáforas que Alejandro cita para essa imagem: 
o contraste entre o preto e o branco, o preto e a 
luz. Não deixando vazar para o rosto ou os olhos, 
é o centro que se manifesta. Há uma busca 
pelo movimento comum em todos. Fechando e 
abrindo. O centro é a luz. Outras metáforas: um 
girassol, para o plexo solar, ou ainda, uma abertura 
que parece interminável, que pode ir além. Esse 
exercício da Euritmia está ligado à ideia de abrir o 
centro, Alejandro fala em ciclo vital.

mesmo ocorre sob outra perspectiva da sala, 
como se tivéssemos um scanner passando em 
quatro linhas diferentes, como uma cruz. “Todo o 
tempo não pode haver um segundo de distração. 
Para os estudantes isso tem de ficar claro.”

A noção de espaço no jogo, relembrando o 
encenador britânico Peter Brook, se dá quando 
ele deixa de ser o vazio e ganha categoria de cena, 
o que permite ao espectador ver micro cenas que 
ocorrem sequencialmente, algumas com tensão 
alegre e vivaz, outras sem ritmo e escuta. Há 
ainda aquelas cenas que são surpreendentes, 
em que vemos os atores sendo pegos de 
supetão e criando estruturas novas de trabalho. 
É maravilhoso perceber quando esse coletivo 
acontece naturalmente, sem esforço desmedido.

28. Exercícios de Euritmia com todos 
os grupos reunidos. Caminhando sozinhos. 
Caminhando em pares. Identificar as duplas e 
continuar caminhando. Soltam-se das duplas. 
Param. Identificam-se de longe e começam a 
realizar um deslocamento no espaço com o 
centro (plexo solar). Um se torna líder e passa a 
guiar o outro. “A distância permanece a mesma, 
não importa o que se passa nas mãos, no rosto.” 
Mais uma vez se movem por todo o espaço. 
Não é somente uma convenção teatral, mas 
é importante se preocupar em mover o centro 
energético do companheiro com a palma da mão 
na vertical. Logo depois, para a troca de parceiros 
que guiam o centro, realizam uma ativação com 
aquecimento das mãos (friccionando as palmas) 
e continuam numa nova jornada pelo espaço.
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31. O exercício começa com a prática de 
dois círculos no espaço olhando para o centro, 
em seguida, mudam para duas fileiras grandes 
contemplando as janelas. Todos abrindo muito 
os braços. Passo à frente com a perna direita, 
cruzando com a esquerda e fechando como se 
abraçassem os joelhos. Em seguida, abrir-se à 
luz. Pensar em uma cor. Começar pelo branco e, 
assim, seguir durante o movimento todo: o branco 
com os braços abertos e, em seguida, o amarelo, 
vermelho, laranja, roxo, violeta, azul, marrom, 
café, cinza, preto, cinza, violeta, azul, vermelho, 
amarelo, BRANCO e novamente repete-se o ciclo. 
Cores claras remetem fisicamente ao abrir e, 
cores escuras, ao fechar. Esse exercício contínuo 
favorece o lugar de vitalidade e entrega que o 
trabalho pede.

Alejandro fala sobre a importância da Euritmia 
para Mikhail Tchékhov e sobre o quanto é difícil 
compreender o conceito das cores no trabalho 
dele. O branco aponta para um sentimento quase 
universal de paz, plenitude, calma, ou ainda, 
refere-se à espiritualidade. Amarelo, laranja e 
vermelho são cores mais quentes, relacionadas 
ao sol, ao dia. O azul e roxo são cores que 
irradiam. O cinza está ligado a pessoas que 
não querem muita comunicação. Dentre outras 
reverberações, alguns participantes relembram 
a questão das cores relacionadas à passagem do 
dia e de como elas mudam. Alejandro acrescenta 
também que há uma série de estereótipos sobre 
esse pensamento, o que faz com que existam 
interpretações variadas sobre o tema.

32. O grupo todo dividido em quatro, 
de acordo com as diferentes estaturas das 
pessoas. Cada grupo tem seis componentes, que 
caminham como se estivessem na rua. Deve-se 
buscar uma caminhada como grupo. Os grupos 
devem estar unidos pelo centro e devem se unir 
energeticamente. Descobrir um ritmo e objetivos 
comuns. Essas são todas as metodologias para 
este trabalho de grupo. Para onde o grupo vai? 
Encontrar esse ritmo energeticamente sem a 
necessidade de se olharem entre si. A cada batida 
de palmas de Alejandro, todos dão um giro de 90º. 
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O número de palmas aumenta, e alguns grupos 
atravessam os outros. O comando que indica o 
lado correto dessa alternância é determinado 
pelo próprio grupo. Avançando um pouco mais, 
agora Alejandro trabalha apenas com três grupos.  
Ele pergunta qual a decisão do grupo sobre que 
lado virar ao girar? “Descobrir o Tempo Ritmo é 
muito importante. No reino animal, o amor segue 
o mesmo ritmo. Quando estamos enamorados, o 
mesmo acontece.”

33. “Corpo-coluna”. Divisão do grupo em 
linhas, filas, em um “corpo-coluna”. Todos são 
apenas um corpo. É importante que, quando 
caminharem, os primeiros da fila não se tornem 
líderes. Todos devem ficar bem próximos uns 
dos outros durante a caminhada. Quando os três 
“corpos-coluna” encontrarem uma composição, 
eles deverão parar. Uma possível liderança 
dessa caminhada, fugindo da obviedade, está 
no centro desse “corpo-coluna” e não em suas 
bordas. “Passem a escutar pelo centro e não 
pelos ouvidos. Entendam o “eu-estético” do 
outro. Só podemos construir em grupo, a obra 
depende de uma vontade coletiva, não apenas 
de uma pessoa. Comecem juntos, com a perna 
direita. Sem se aterem ao som dos pés no 
chão. Escutem o companheiro à frente e atrás. 
Percebam a intenção e a composição possíveis 
dos demais corpos coluna. Precipitação pode ser 
um problema.” Durante trinta segundos, todos 
entraram em consonância, e depois a composição 
perdeu-se. “Tirem sua individualidade pessoal e 
se entreguem à individualidade coletiva. É preciso 
ser muito generoso para se deixar guiar por esses 
planos.”

Após a pausa do almoço, retornamos aos 
grupos de trabalho com as Atmosferas dos quatro 
atos de O Jardim das Cerejeiras. Primeiramente, 
conversamos sobre os elementos presentes em 
cada momento, e Alejandro começou a fazer 
interações para que refletíssemos sobre o Tempo 
Ritmo dos atos, suas cores, as relações entre as 
personagens, as alternâncias de energia que a 
Atmosfera propõe.

“O intelecto é um dos grandes inimigos dos 

As cores claras.
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sensação existe, mesmo que interna.”

35. Variação do exercício anterior (I): com 
outro grupo, imaginando que já estão nadando. 
Eles entram como se dessem continuidade ao 
que os outros começaram. Mas, após a palma de 
Alejandro, a ação perdeu força em sua retomada. 
Ele fala muitas vezes para se lembrarem do 
quadril. Ma passa a orientar o exercício e recorda 
como a água se põe nos olhos de cada um, como 
é o contato com sua pele. Percebo a necessidade 
da imaginação interna e de uma manutenção 
constante do que se faz. Ma alerta: “A imagem sai 
do que é real.” O ponto de partida é esse. Na palma, 
Ma coloca uma bola de tênis para cada um, que 
deverá começar a interagir com ela. Nova palma, e 
todos mudam a ação. Agora a imaginação interage 
com a bola, sem deixá-la cair. “Vocês controlam 
a bola e não o contrário. Visualizem para onde 
querem que ela vá. Visualizem o movimento que 
desejam realizar com a bola. A bola não se move 
independentemente, é importante ter uma relação 
mais integral com o objeto. Visualizar, imaginar.” 
Visualmente há ainda uma relação com o “eu-
estético” que foi trabalhado ontem.

36. Variação do exercício anterior (II): 
imaginando ativamente como se fossem aves 
voando, abrindo-se à sensação dos dedos, 
dos pés. Há tempestades e correntes de ar. 
Braços batendo. Objetivos claros de para onde 
desejam chegar. “Mais ativamente!”, alerta Ma. 
Palma. Internamente continuam seu voo e, 
depois, retornam a mesma dinâmica proposta 
anteriormente. Na evolução, passam a trabalhar 
com as bolas. “Como é voar com as bolas? 
Visualizar com a bola? Voar com a bola.” Ma 
também fala da densidade desse ato. Percebo 
que procuram uma série de interações com 
esse exercício de imaginação. Nadar por outros 
lugares. Voar por outros lugares.

Alejandro fala dos exercícios de imaginação 
em Stanislávski e Mikhail Tchékhov, que trabalha 

atores. O problema fundamental é imaginar. Por 
exemplo, se eu quero ir até o outro, eu tenho 
antes que visualizar essa ação. Não se trata de 
exercícios soltos, mas de imaginar. Imaginar para 
Mikhail Tchékhov já é ação. Por exemplo, nas 
Atmosferas propostas ontem, quando pensavam 
sobre a chuva que atrapalhava a atividade na 
praia. Mas como somos atores, temos a questão 
psicológica.”

Alejandro aborda ainda a grande diferença entre 
Stanislávski e Mikhail Tchékhov, onde, no primeiro, 
as ações estão relacionadas às emoções. Para 
Mikhail Tchékhov, as ações estão relacionadas a 
intenções, imaginação e sensações, ao invés de 
às emoções. “É importante que a imaginação 
venha primeiro.”  É mais importante imaginar 
como morreu um ente querido, do que sentir 
como foi.

 Antes do trabalho com as Atmosferas 
e baseado nessa conversa, Alejandro propõe 
fortalecer energeticamente o grupo. Esse 
encaminhamento chamou minha atenção, por 
mostrar como ele estava sensivelmente ligado 
ao coletivo, que acabava de retornar do almoço e 
novamente precisava ser estimulado.

34. Dois grupos. Alejandro sugere o 
movimento de nadar, em pé, não somente com os 
braços, mas com toda a imagem de água e com 
todo o corpo envolvido ativamente: os braços, 
os pés, a respiração. Movendo-se ativamente, 
nadando. Mais ativamente, como se estivessem na 
água. Braços, unhas, olhos, orelhas. Alerta para 
que não dancem. “Não ilustrem! Nadem! Stop!” 
Param e seguem nadando internamente. Em 
seguida, continuam. “Stop! Pausa!” Imaginação. 
Todo o corpo submergido na água. Palma (Stop), 
e continuam o movimento. Palma, e o movimento 
é interno, provocando a imaginação e a fluidez 
plena da ação. Palma, e o movimento retorna, 
ativo. O passeio por essas energias é muito físico 
para que a visualização interna seja cada vez 
mais e mais clara. “Há muitos exercícios para se 
encontrar essas sensações de maneira interna. A 



presente em nenhum livro, que é um exercício 
puramente prático. Alerta para a importância 
de não ser um trabalho de mímicos, mas de se 
representar, de fato, o caminho. Imaginar e ser 
fiel à imaginação. É um exercício potente, por 
meio do qual o ator pode realizar uma trajetória 
antes de executá-la. Exemplifica com o que 
imaginamos quando fazemos turismo, sobre o 
que lemos antes e o que depois conhecemos. O 
que, na atualidade, virou algo muito mecânico, 
pois tiramos foto o tempo todo, realizamos vídeos 
etc, mas não experienciamos mais os diferentes 
lugares. De fato, o exercício de imaginação ficou 
comprometido com o passar do tempo. Estamos 
em uma realidade voltada para a praticidade.

38. Dois grupos. Todos enfileirados na parede 
e de costas para o centro do palco. Ma toca o 
ombro de cada um, e cada toque indica uma cor: 
vermelho (toca uma vez), azul (duas vezes) e branco 
(não é tocado).  Depois disso, os participantes 
realizarão uma caminhada e deverão reconhecer 
seus “amigos” pelas cores a eles atribuídas. 
Em um primeiro momento, visualizam a cor 
internamente em seu centro e depois começam a 
caminhar buscando seus pares. Deve-se procurar 
identificar internamente de que cores são feitos. 
Alejandro fala dos excessos que definem os 
grupos, do cuidado com o excesso de cor que é 
expresso pelos grupos. Na variação, propõe a cor 
preta (dois toques) em lugar da azul, vermelho 
(um toque) e branco (sem toque).

Wassily Kandinsky (1886-1944) e 
Kazimir Malevich (1878-1935) são artistas 
plásticos russos, vanguardistas da abstração no 
campo das artes visuais, que Alejandro citou no 
período da manhã para falar de suas relações com 
a intensidade das cores. Alejandro mencionou a 
obra Quadrado Negro Sobre Fundo Branco (1915), 
de Malevich, que traduz uma sensação específica 
ao produzir uma imagem interna da cor escura. 
Sobre Kandinsky, Alejandro falou da intensidade 
da cor azul em seus quadros, que provoca uma 

o potencial da imaginação antes da ação. Ele 
fala também de vincular todo o corpo à ação de 
imaginar. Fala ainda de Stanislávski e da relação 
que propõe com um objeto imaginário e de como 
Mikhail Tchékhov observa a forma, o tamanho, o 
peso e dá atitudes para o que imagina. No sentido 
de visualizar o movimento do objeto usando a 
imaginação para depois repeti-lo. Ma fala sobre 
como, dessa forma, o objeto passa a ter vida 
a partir da relação que se estabelece com ele. 
Fala ainda de objetos que sabemos que existem, 
mas que não conhecemos. Ela cita o submarino 
e o periscópio10. Objetos que sabemos que não 
existem também são importantes para ajudar na 
criação de imagens.

Agora retomando o trabalho das Atmosferas, 
Alejandro fala como elas não atuam, mas têm 
movimento. “Isso é muito importante!”, ele afirma. 
Fala do papel da imaginação para a criação de 
personagens, que ela é motriz para a visualização 
de um espaço e suas camadas criativas. Ma, ainda 
comentando o exercício realizado anteriormente, 
complementa: “Todo o movimento externo, essa 
energia, deve se voltar para dentro, para que 
depois se converta em imaginação.”

37. Alejandro convida os professores que 
são “atletas”, ou seja, que exercem algum tipo de 
prática esportiva. Enfileirados ao fundo da sala, 
farão o exercício de imaginação: correr, atravessar 
a sala, descer as escadas, atravessar todo o pátio, 
subir novamente as escadas e chegar ao mesmo 
ponto.

1º) Visualizam toda a trajetória;
2º) Realizam de fato a trajetória;
3º) Realizam em um espaço de dois metros 

toda a trajetória e em câmera lenta, com poucos 
recursos.

Alejandro cita que esse exercício não está 

10. Equipamento óptico usado em submarinos, que permite observar um 
objeto ou conjunto de objetos por cima de obstáculos que impedem sua 
visão direta.
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sensação de prudência.
Essa conversa estimulou a necessidade 

de vermos imagens relacionadas aos artistas 
citados e considerarmos as sensações por elas 
provocadas. Talvez o azul em Kandinsky possa 
traduzir outra imagem, possa suscitar outras 
sensações, assim como o quadrado negro de 
Malevich. A questão que me provoca enquanto 
relator, artista e educador dentro desse exercício 
é a de saber como a cor se traduz, ou ainda, o que 
ela se propõe reverberar em cada um?  

1ª Sessão de trabalho com as Atmosferas dos 
atos de O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov

Foram realizadas apresentações corridas 
de cada um dos quatro atos para depois serem 
proferidos os comentários. Para iniciar esse 
diálogo, Alejandro ficou curioso para saber 
como cada um dos grupos se apropriou, ou 
não, das Atmosferas. A palavra Acontecimento 
foi a que mais se revelou nos relatos, no que os 
participantes mostraram se apegar para pensar a 
Atmosfera das cenas.

Em seguida, Alejandro e Ma fizeram 
observações sobre cada um dos atos.

1º Ato: Avaliaram que não souberam 
exatamente qual a essência captada pelo grupo, 
mas o desenvolvimento do exercício se deu como 
uma síntese do ato. Alejandro destacou a questão 
da poesia que pode fazer parte da cena.

2º Ato: A proposta foi interessante, mas houve 
uma confusão sobre quem era quem. Explicita a 
dificuldade de como se capturar a sensação de 
que a vida está lá fora e não dentro da Atmosfera. 
Faz uma referência à música que acontece do 
lado de fora da cena. Ma também relembra o 
Acontecimento do ato, onde a casa da família está 
em negociação, e há um encontro de duas forças, 
a advinda dos criados e a dos donos, que quando 
se encontram, no momento de se contemplarem, 
não se equilibraram.

3º Ato: Alejandro considerou muito boa, por 
parecerem ter capturado bem a vulgaridade 
da cena. Considerou que eles materializaram 

O professor Alejandro González Puche orienta o estudo 
das Atmosferas de O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov. 
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Quadrado Negro Sobre Fundo Branco (1915), de 
Kazimir Malevich.



disse Alejandro. Em seguida, ele propôs alguns 
passos para o aprofundamento do estudo de 
Atmosfera dos atos:

1º momento: compreender e trazer a situação 
concreta proposta;

2º momento: não atuar;
3º momento: não ilustrar;
4º momento: imaginar a obra e imaginar a 

personagem no momento da obra, no caso, da 
Atmosfera do ato.

Ao final desta sessão de conversa, Alejandro 
comentou também que devemos considerar as 
Circunstâncias Dadas pelo autor em cada um 
dos atos, falou das estações climáticas e de 
como isso influencia o desenvolvimento da peça, 
sobre tudo, a vida das personagens. Ele salientou 
também a distância de tempo entre uma situação 
e outra e que a análise cuidadosa desses itens dá 
consistência às Atmosferas.

O aprendizado que os grupos levaram deste 
segundo dia de trabalho é ter um novo olhar 
verticalizado para as Atmosferas, revendo 
nomenclaturas que racionalmente podem 
impedir uma criação que merece ser carregada, 
sobretudo, de imaginação.

Dia 3: Somos seres caóticos!
Após intervalo de um dia, feriado do aniversário 

de São Paulo, a manhã começa com novos 
exercícios e variações de propostas apresentadas 
anteriormente.

39. Variação do exercício com troca de 
estímulos (palmas): agora quando passa-se o 
estímulo com as palmas para outro colega, deve-
se primeiro dar uma cambalhota. Mesma regra de 
não se passar o estímulo para quem já foi alguma 
vez, encerrando o ciclo com duas mãos fechadas 
para pontuar seu término quando termina. 
Importante: quem envia o estímulo (palmas) dá 
uma cambalhota para frente, quem recebe, para 
trás.

40. Variação do exercício anterior: explorando 
variações de caminhada: 7 / 9 / 6 – pausa, sendo 

a sensação de festa de uma maneira louca e 
valorizou o destaque para uma mulher, da qual 
emanava uma Atmosfera interna diferente. Ele 
também relembrou a Atmosfera de espera por 
algo que está para acontecer. O que foi muito 
bom, como a espera por um prato que está para 
chegar e nos causa expectativa.

4º Ato: Seguiram na mesma linha do grupo que 
ficou com 1º Ato, de querer realizar uma síntese 
do que o trecho propõe. Ma apontou um item 
que os integrantes do grupo não consideraram, 
que se refere às camadas variadas de energia. 
Ela falou em energias duplas presentes neste 
momento, como a tristeza e a alegria, que 
oferecem oposições importantes para a criação 
da Atmosfera.

Fazendo uma breve reflexão sobre as falas dos 
professores, percebo que estimular a imaginação 
do espectador está nesse lugar do silêncio, da 
espera, do quase, da sugestão. Objetivo, reação 
e ponto final são palavras-chave que precisamos 
manter à vista, mas também ter cuidado para 
que elas não fechem a criação. “Como deixar de 
atuar?” É uma pergunta que Alejandro nos deixa. 
O mais difícil é propor a Atmosfera como Análise 
Ativa, ou ainda, a partir de ilustrações no espaço. 
Para exemplificar, ele aborda um dos trabalhos 
apresentados, em que os participantes abriram as 
janelas da sala, e a Atmosfera de entrada da luz no 
espaço contaminou a todos. Não havia exagero.

A conversa continuou com uma chuva 
torrencial que acontecia lá fora, e nós ali reunidos, 
professores e alunos, ou ainda, alunos e alunos, ou 
ainda, professores e professores continuávamos a 
trocar nossas impressões do vivido. Alejandro e 
Ma, incansáveis em seus relatos, aumentavam o 
volume de suas palavras, mas a chuva era mais 
forte. Todos riam da situação. A Atmosfera externa 
envolveu fortemente o grupo, e agora todos 
estavam extremamente focados na conversa.

Para o desenvolvimento do exercício, Alejandro 
propôs que o trabalho com as Atmosferas fosse 
mais íntimo do ponto de vista das personagens, o 
que dialogava com o que Ma havia dito antes sobre 
as energias duplas. “Visualizem a personagem”, 
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O professor Zé Aires considerou se tratar de 
algo intuitivo, que tem que haver um desapego da 
ação. O professor Zédu Neves falou do olhar que 
guia o coletivo, Zé Aires, do desejo de fechar os 
olhos. Tieza aponta que a justificativa para montar 
algo, esse diálogo imagético, parecia surgir 
apenas quando estava no centro.

“É preciso encontrar o estímulo para que isso 
ocorra. Concentrar e dilatar.” Alejandro comentou 
também sobre o diretor que marca a cena e que 
o melhor é criar conceitos ao invés de estruturas.

42. Variação do exercício anterior: grupos 
divididos nos quatro lados da sala. Os pares 
ficam frente a frente, em paredes opostas, assim 
como os ímpares. Há uma variação de trajetos 
escolhidos por esses lados, que variam as formas 
de como cruzar o espaço e, por vezes, trocam de 
lados para onde irão passar a realizar estruturas 
(diálogos como no exercício anterior). No final 
das contas, o jogo acaba sendo uma variação do 
anterior, mas são linhas de trabalho diferentes.

O exercício foi bastante confuso, porém, de 
alguma maneira, o caos ajudou que encontrassem 
um sentido que talvez estivesse submerso.

Alejandro salientou como é importante nunca 
parar. A justificativa coletiva da ação deve se 
fazer no espaço e não na cabeça de cada um. 
A professora Simone Shuba questionou se essa 
justificativa coletiva deveria ser a mesma para 
todos. Alejandro afirmou que sim, falou também 
de cores que cada um emana e de como é 
importante aprender a fazer isso coletivamente.

43. Dois círculos no espaço. “Um pouco de 
silêncio para começar!” Um passo largo para 
a direita e dois curtos para a esquerda. Mesma 
dinâmica realizada no último encontro, quando 
os passos curtos representavam o escuro, com a 
curvatura da cervical e dos braços, e o passo largo 
coincidia com a abertura do plexo solar e com o 
movimento dos braços para cima. O movimento 
de abre e fecha. Importante sentir a luz. Neste 

sete trocas de palmas, nove contagens internas 
de palmas, seis contagens internas de palmas, 
pausa. A contagem acontece com todos parados 
no espaço – scanner em variadas partes. Na 
contagem silenciosa – parados – quem é o 
número três “morre”, sai do jogo.

Pensei em alternativas para essa variação: em 
vez de “morrer”, talvez virar um “zumbi”. Alejandro 
abordou como é interessante que cada um crie 
uma alternativa para que, quando estiver no 
espaço, não seja o número três. Nova variação: 
5 / 8 / 4 – scanner em 4 direções diferentes. 
Contagem: o número quatro morre.

Ao final de cada jornada, Alejandro brinca 
apontando quem são os campeões internacionais. 
Isso é um modo de todos se integrarem à ideia do 
jogo de maneira leve, considerando seu nível de 
tensão e complexidade.

41. Círculo formado por todos os participantes. 
São atribuídos números para cada um na variação 
entre um e dois. Todos guardam claramente, 
internamente, quem é par e quem é ímpar. As 
pessoas se concentram tentando identificar quem 
faz parte do seu grupo. “Corpo-estrutura” / “Corpo-
coluna”. Todos caminham juntos, mas por um 
impulso, os pares se encontrarão e irão para as 
periferias do espaço e, os ímpares, para o centro. 
É importante ficar atento ao desenvolvimento 
entre densidade e liberdade do que se faz. Buscar 
uma justificativa para o que se faz.

Na própria caminhada, os grupos já buscaram 
uma movimentação ligada ao centro e às periferias 
do espaço, conforme suas identificações. Ao longo 
do exercício, os pares e ímpares alternaram suas 
posições no espaço, trocando entre periferias e 
centro. A cada nova variação, criaram estruturas 
diferentes de diálogo: risos, troca de cochichos, 
etc. Dinâmicas variadas. Alejandro apontou a 
importância de se estabelecer uma comunicação 
frequente entre os grupos, um porquê de se estar 
fora e de estar dentro.



no exercício anterior. Todos estão voltados para a 
parede, Alejandro e Ma escolhem quem de cada 
grupo deverá sair para montar a composição. 
Um por vez se vira e compõe junto do grupo. 
Essa composição é parada e, aos poucos, os 
integrantes de cada grupo constroem uma forma 
“única”. Depois dessa composição, os grupos se 
integravam, o que os levou a uma troca de olhares.

“É importante que a composição ajude a 
manter a individualidade de cada um. O tema 
proposto por quem sai da fila deve começar 
desde o momento em que ele se vira. Não basta 
apenas se virar, olhar o que está sendo feito pelos 
demais e depois se integrar. O movimento pode 
ser mais contínuo desde o começo. A ideia do 
se vincular à composição não ficou muito clara. 
Pode ser melhor da próxima vez. Vocês podem 
montar temas diferentes, que não sejam somente 
abstratos. Como um escritório, por exemplo.”

47. Variação do exercício anterior: a penúltima 
pessoa de cada uma das filas fica responsável por 
unificar os dois grupos e, a última, por colocar o 
ponto final. Essa sequência se dá pela escolha dos 
professores Alejandro e Ma. Composição deste 
momento: The Planets – II. Vênus, The Bringer of 
Peace, do arranjador e professor inglês Gustav 
Holst (1874-1934). A valsa dos planetas, como 
lembrado por Alejandro. Nessa variação, nova 
composição coletiva. Os grupos encontraram um 
diálogo entre si pelo contato direto, pelo toque 
propriamente dito entre cada um dos envolvidos, 
unificando-os.

Alejandro: Que temas propuseram? 
Como escutaram a música?

Natacha Dias: Estava movendo a luz, 
sensibilizando a luz.

Andreia Barros: Sensação de vento, de 
maresia.

Depois Alejandro questionou se os demais 
haviam entendido essas relações e se integrado a 

momento, quando abrem os braços, passam 
também a produzir o som de um “A” prolongado. 
“A”, como a letra que mais se sustenta, e depois 
a sequência: “O / E / I / U / I / E / O / A”, em 
uma constante e fluente transição entre esses 
movimentos.

44. Variação do exercício anterior: colunas 
no espaço. Realizado individualmente. Branco / 
amarelo / vermelho / azul / violeta / cinza / preto 
/ cinza / violeta / azul / vermelho / amarelo / 
branco, essa é a sequência de cores que guiará 
o movimento de fechar e abrir. Lembrando da 
troca das pernas, que no branco estão abertas, 
e que quando se fecham, a perna esquerda deve 
ir para frente. O som de “O / E / I / U / I / E / O 
/ A” continua. Alejandro lembra o filósofo austro-
húngaro Rudolf Steiner (1861-1925), para quem as 
vogais de mais luz são o “A” e “O”, enquanto as 
mais fechadas e de menos luz são o “E”, “I” e “U”.

45. Todos são convidados a escutar a Sonata 
No.1 G Major – Vivace ma non Troppo, do compositor 
e pianista alemão Johannes Brahms (1833-1897). 
Na sequência, Alejandro pede ao grupo que 
escute e novamente, agora com as palmas das 
mãos. Ele fala em escutar com o centro, escutar 
as cores da música com as palmas das mãos, que 
são os ouvidos do corpo.

A imagem dessa escuta traz novamente aquela 
sensação de entrega, como nos primeiros jogos, 
onde havia um olhar neutro, ou ainda, tomado 
pelo que se faz. “Escutar é perceber a Atmosfera 
da música. Escutar com o corpo. O estado de 
ânimo.”

46. Grupo dividido. Todos enfileirados. 
Primeiro se escuta uma nova composição: Chopin 
Prelude, No. 21, Op. 28 in B Flat, do pianista 
polonês Arthur Rubinstein (1897-1992). Divididos 
em dois, os grupos farão composições diferentes 
e depois realizarão uma troca entre eles. Escutar a 
música com o corpo implica estar abertos, como 
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estudavam como estabelecer o desenvolvimento 
da nova Atmosfera para cada um dos quatro atos 
de O Jardim das Cerejeiras, Alejandro pediu minha 
ajuda para criar um cenário no Teatro 4, com 
uma mesa ao centro, pufs, bancos de madeira, 
praticáveis e cadeiras.

48. Exercício antes das Atmosferas. Dois 
grupos de quatro pessoas se posicionam ao redor 
do cenário. Ampliar o sentido de leveza. Neste 
exercício, os grupos devem atravessar a barricada 
de cenários sem tocar em nenhum item. Um 
grupo por vez. Tentar atravessar sem olhar para 
o caminho que realizam. Explorar o sentido de 
leveza. Depois que o ultimo grupo realizar a 
passagem, todos devem visualizar suas trajetórias. 
Na primeira evolução, passam dois grupos ao 
mesmo tempo, que estão um em frente ao outro. 
Na segunda evolução, todos os grupos realizam 
a travessia juntos, no entanto, existe um tempo 
dentro do qual deverão atravessar. Alejandro 
dá dezesseis segundos para a realização dessa 
tarefa. Após conseguirem atravessar, os quartetos 
dão um giro em sentido horário.

Passar pelo espaço de maneira ágil e sem se 
preocupar com o que virá são alertas de Alejandro. 
Agilidade sem deixar partes da barricada cair. 
Não se acostumar a realizar a mesma trajetória 
pela barricada, criar outras dinâmicas de 
atravessamento pelo espaço.

A urgência de passar pelo espaço resulta em 
certa bagunça na saída, e, como observador, me 
parece que não há uniformidade nos grupos, ou 
até mesmo uma preocupação de cada um com 
o estar junto aos demais. Tudo me pareceu ser 
realizado muito isoladamente.

49. Variação do exercício anterior: o cenário 
muda um pouco, agora a barricada de cenários 
está maior. E devem ser quatro grupos de sete 
pessoas a atravessar. O primeiro grupo realiza uma 
caminhada pelo espaço e busca uma simetria 
– como no exercício do dia anterior –, onde há 

essas propostas. Alguns levantaram como o tema 
proposto no início havia se alterado e que a busca 
pelo toque, de alguma maneira, se tornara uma 
regra 

Alejandro abordou que, para Mikhail Tchékhov, 
o princípio é escutar uma música. Depois realizar 
o exercício sem palavras. E, em seguida, propor a 
Atmosfera, no caso, o tema. Escutar a música e 
escutar o companheiro. Certas músicas têm mais 
densidade, outras não. Alejandro nos questionou 
também sobre o porquê de nos manifestarmos 
tanto com as mãos ou procurarmos ilustrar a 
música?

O conceito de Mikhail Tchékhov está na questão 
da leitura do centro, em como lemos o centro do 
outro. Ele fala em como a Atmosfera está sempre 
ligada à ideia do diretor, que traz um conceito da 
obra. “Hamlet é isso!” E a partir de então, todo o 
grupo passa a pensar como ele.

“É importante perceber a música a partir das 
imagens.” E, em seguida, Alejandro comenta sobre 
o caos. “Somos seres caóticos! Os atores são seres 
caóticos.” Dizem que Stanislávski sempre foi um 
artista muito equilibrado, muito carinhoso, com 
objetivos claros, consolidados, dinheiro, êxito, que 
conhecia muito do teatro. Mikhail Tchékhov foi um 
artista que chegava à criação a partir do caos, sob 
efeito do álcool, esquizofrênico, inventor. Foi um 
artista que teve como instinto ordenar o caos. 
Realizava as estruturas e o caos entre elas. 

Ma falou de como sente essa diferença em 
Stanislávski, que é era um diretor e pedagogo, e 
que, como diretor de repertório, precisava pensar 
em que teatro, que companhia, que repertório 
iria mostrar, em que espetáculo deveria criar 
para certos públicos. Já para Mikhail Tchékhov, a 
Revolução Russa lhe causou pânico e, de certa 
maneira, isso o levou para outra relação de 
espiritualidade com o caos e com o como dominar 
essa energia. Mikhail Tchékhov pensava como 
ator. Stanislávski pensava em energias, a positiva 
e a negativa, a luz e a sombra. Mikhail Tchékhov já 
buscava identificar essas energias.

No retorno após o almoço, enquanto os grupos 



cantora costa-riquenha da tradição ranchera 
mexicana Chavela Vargas (1919-2012), o tema de 
estudo ganhou uma camada dramática ainda não 
explorada, talvez pela língua aproximada à nossa. 

As novas composições clarearam a questão 
da simetria na composição. Alejandro relembrou: 
“Sem dançar.” E também falou que esse é um dos 
exercícios mais completos de Mikhail Tchékhov 
em suas 16 Lecciones y Outros Materiales (16 
Lições e Outras Materiais). Encontrar um acordo 
para a realização da lição é muito importante. Há 
o estado interior da música e o de si mesmos. 
“Falta o sentido de totalidade no que se faz. Não é 
uma estrutura de três duplas e um sozinho. Para 
Anatoli Vassiliev e Mikhail Tchékhov, o sucesso não 
é apenas um Acontecimento. O Acontecimento é 
um momento energético. Deve ser experimentado 
de maneira grupal. Os Acontecimentos estão 
muito na palavra. É preciso entendê-los como 
um momento energético e não apenas como 
palavras.” 

O sentido de totalidade da leveza e o sentido de 
ponto final na composição são importantes.

Ma fala sobre o ponto final. Celebrar o momento 
está ligado à ideia de ponto final, que é partilhado, 
como no momento em que se joga a bola. Ela 
aponta ainda dois momentos importantes para 
professores de atuação: o que se faz e o como se 
faz. Por mais estúpida que seja a ação, faça-a com 
atitude e beleza artística. Ma cita o filme O Abraço 
da Serpente (2015), dirigido pelo colombiano Ciro 
Guerra, onde atores profissionais questionaram o 
diretor sobre o porquê ele não trabalhou com um 
elenco todo profissional, e o mesmo respondeu 
que atores profissionais não escutam e os atores 
novos, com os quais ele trabalha, escutam mais.

Mikhail Tchékhov desejava que o ator sentisse 
a forma de sua criação do começo ao fim. 
Alejandro complementa: “Beleza ingênua, que 
não se desfruta, é uma beleza de fácil acesso.” 
Finalizando a reflexão sobre o exercício dos 
obstáculos, ele coloca mais uma vez que se trata 
de um exercício de leveza. Ele também sugere 
que se experimentem variações: com menos luz 

sempre alguém no centro que (des)equilibra a 
simetria do grupo todo, assim como os que estão 
ao redor procuram sempre se alternar nessa 
função central. E, em um acordo coletivo, devem 
também criar o ponto final, não podendo parar. 
Somente os sete juntos o podem fazê-lo, criando 
uma composição no espaço, sem bater nos 
móveis, tentando encontrar um equilíbrio entre o 
caminhar no espaço e o passar pelos obstáculos. 
Para a composição final, os participantes podem 
se apropriar de alguns dos objetos ali dispostos 
ou se apoiar neles para tal.

Um dos grupos realizou uma composição 
que pouco dialogou com a proposta de espaço, 
e Alejandro levantou essa questão. Fiquei 
pensando em como elaborar um cardápio de 
temas indicativos para a composição, que nos 
momentos de caos, os grupos possam explorar 
também, como uma proposta de construção de 
uma dramaturgia da cena. Percebo que quanto 
mais realizam uma dinâmica de “aceitação” do 
espaço, mais há um diálogo com essa dinâmica 
espacial.

Alejandro alerta: “Comuniquem-se, despertem-
se e depois pensem em como criar a composição.”

Interessante pensar em como essa criação se 
dá no “meio”, ou seja, no ato do Acontecimento, 
sem o combinado, mas com o perceptível.

Agora são exploradas uma série de 
composições com música. Alejandro fala 
um pouco sobre a diferença entre disputar o 
movimento e manifestar o seu “eu-artístico”, o 
“eu-estético”.

As músicas deste momento propunham 
intensidades diferentes para as composições, por 
oferecerem outro “balanço”, mais pop, como I Feel 
You, da banda inglesa de música eletrônica e rock 
Depeche Mode. Outras já propuseram um tema 
diferente, sendo mais sedutoras, como Travelling, 
da cantora norueguesa de jazz Christina Bjordal 
(1980-), e Sad Walk, do trompetista e cantor de 
jazz norte-americano Chet Baker (1929-1988). 
Com a música Las Ciudades, interpretada pela 
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se abrirem para as mariposas saírem voando. A 
sensação de verão mesmo que por um minuto era 
importante para eles.

Ma fala sobre a importância de não se quebrar 
as energias propostas. Lembra do famigerado 
7  X 1 de Brasil e Alemanha na Copa do Mundo 
de Futebol de 2014, que foi uma quebra de 
expectativas. Mesmo com aquela sucessão de 
gols marcados pelo time alemão, todos ainda 
assim torciam para que o Brasil saísse daquela 
desgraça. Esse exemplo foi bastante claro para o 
grupo.

O professor continua falando sobre a 
personagem russa, sobre a calma e os estados 
que condensam uma Atmosfera. “Toda 
personagem russa se senta um minuto antes de 
sair. ‘Sentemos um momento’, eles dizem.” Essa 
ação condensa a saída das personagens, propõe 
uma atmosfera. Trata-se de um momento de 
pausa, que espiritualmente é importante antes da 
saída.

Alejandro aponta a importância de se 
reconduzir a Atmosfera da festa com a da “contra” 
festa, de se evitar o melodrama para que não se 
perca a essência da obra. O professor Ipojucan 
Pereira exemplifica com a Atmosfera de uma 
personagem que precisa mandar as pessoas 
embora e elas não vão.

Na finalização do dia de trabalho, foi proposto 
que cada grupo conversasse sobre a Atmosfera 
composta.

Dia 4: Personalidade e Individualidade
No último dia de vivência, iniciamos com mais 

visitas às lições de Mikhail Tchékhov.

50. “Caminhada-escápula”. Durante a 
caminhada, cada participante deve tocar a 
escápula de um colega, que deve se virar para 
cumprimentá-lo. Neste exercício, também é 
possível evitar o toque, esquivando-se.

51. Variação do exercício anterior (I): na 
caminhada, quem é tocado na escápula dá dois 

no teatro ou com muita luz. Memorizar o espaço e 
criar algum tipo de partitura.

2ª Sessão de trabalho com as Atmosferas 
dos atos de O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov

“Como nós imaginamos a obra? A ação 
vem depois. Ainda há muita ilustração nas 
Atmosferas.” Após a apresentação dos quatro 
atos, Alejandro e Ma fazem suas considerações, 
desta vez destacando momentos de maneira 
aleatória, pois, muito do que se disse para alguns 
fazia referência direta ao trabalho dos demais.

No 3º ato, consideram que não houve a festa 
e o estado de cor se diluiu demais. Alejandro fala 
um pouco sobre a relação das personagens com 
os atos. Ele cita a personagem Vária, por exemplo, 
que nunca pode parar de fazer coisas, é uma 
figura que está o tempo todo em ação. Expõe que 
sentiu falta de ver os atores visualizarem o que 
ocorre: o amanhecer, o passarinho do lado de 
fora etc. Cita o conceito de tempo no caso de um 
jetlag – distúrbio de sono para aqueles que viajam 
–, importante para a Atmosfera da peça estudada. 
Importante lembrar os estados íntimos da família, 
que trazem uma oposição aos “sucessos” dos 
Acontecimentos. Ma recorda que as Atmosferas 
são polifônicas e devem ter um desenvolvimento 
dentro desse pensamento.

Alejandro cita outro exemplo, fala da beleza 
do Theatro Municipal de São Paulo, no Vale do 
Anhangabaú, centro da cidade, em que vê a 
beleza do local, mas se sente o cheiro de merda. 
A imagem diz uma coisa, mas o cheiro diz outra.

No 2º Ato está acontecendo um piquenique. 
Algo que acontece em paralelo merece ser 
destacado também. Para exemplificar, Alejandro 
fala sobre as Atmosferas no conceito russo e 
no caso específico do autor Anton Tchékhov: o 
problema para eles é que não há insetos, devido 
ao frio intenso. Então uma pessoa guardava larvas 
de mariposas, e todos se reuniam em torno delas 
e tomavam vodca. Eles colocavam uma lâmpada 
encima das larvas e ficavam esperando os casulos 



pensantes. Mesmo em um grupo de professores, 
há risos e momentos de desconcentração, mas 
acima disso, há uma descontração, que é e deve 
ser natural do jogo, para que só depois possam 
ganhar uma estrutura de concentração diferente.

56. Variação do exercício anterior (III): duas 
filas, uma em frente à outra. Trocas entre duplas 
do mesmo modo. Também só podem trocar uma 
dupla por vez.

57. Variação do exercício anterior (IV): duas 
fileiras de costas uma para a outra. Apenas 
duas pessoas podem abaixar por vez, juntas e 
sem se olhar pelas laterais. Outra camada de 
concentração é exigida, novamente o dificultador 
se apresenta. Alejandro nos faz atentar para o fato 
de não criarmos gestos involuntários. Outro grupo 
é inserido no jogo. Agora uma terceira fileira fica 
visível para as outras duas, e três pessoas por 
vez, de cada uma das fileiras, têm que se abaixar 
juntas. 

Depois de algumas experimentações, apenas 
uma pessoa se abaixou por vez em cada grupo. 
O silêncio se fez mais presente também, como 
se precisassem escutar o espaço, ou ainda, a 
alteração do ar no espaço em decorrência de 
cada colega da fila que se abaixava.

58. Variação do exercício anterior (V): as filas 
agora podem se ver. Se uma pessoa se abaixa, a 
pessoa em frente a ela também deve se abaixar. Se 
duas ou três pessoas se abaixarem, os respectivos 
colegas em frente devem fazer o mesmo, não 
como um espelho, mas aleatoriamente. Todos 
devem manter a percepção ampliada no grupo. 
Este exercício exige que não olhem para as 
laterais e conquistem esse estado de “ser levado”.

59. Simetria. Sete homens enfileirados em 
frente a sete mulheres. (Pensar em como adaptar 
esse jogo tendo em vista à questão de gênero, por 
exemplo, podendo explorar as diferentes alturas 

pulos no lugar. Se duas pessoas tocam a escápula 
de outro ao mesmo tempo, este tem que pular 
quatro vezes. Se a pessoa a ser tocada perceber 
este movimento antes dele acontecer, ela poderá 
enviar uma palma para cada uma das pessoas 
que queriam lhe atingir.

52. Variação do exercício anterior (II): mesmo 
princípio, duas pessoas tentam tocar o outro 
juntas, e esse outro só consegue se esquivar se 
cair sentado no chão, colocando o bumbum no 
solo. Se as duas pessoas fecham o outro em um 
“abraço”, este outro que está no meio tem que ser 
descartado, saindo do jogo.

As três primeiras experiências mostram um 
equilíbrio entre atenção e brincadeira. Um jogo 
em que se precisa dos parceiros para que se 
possa “eliminar” os demais. O trabalho coletivo 
permanece como o princípio fundamental desta 
vivência.

53. Distribuição do grupo pelo espaço. 
Inicialmente ficam parados. Trocas no espaço. 
Há um acordo entre os pares. Um troca de lugar 
com o outro, no entanto, uma pessoa deve sair 
de seu lugar instantes antes de trocar de lugar 
com o outro. Neste jogo, todos trocam de lugar 
ao mesmo tempo. Sempre alternando as duplas.

54. Variação do exercício anterior (I): as trocas 
são realizadas apenas por uma dupla de cada vez. 
Nunca duas duplas trocam de lugar de uma vez 
só. Todos devem criar pactos o tempo todo. “Se a 
concentração de duas pessoas é grande, imagine 
de todo mundo?”, aponta Alejandro.

55. Variação do exercício anterior (II): três 
pessoas trocam de lugar entre si no espaço. Um 
trio por vez.

Nesse momento, o estado de atenção entre 
os trios ficou com uma percepção extremamente 
ampliada. Foi possível ver os cérebros ativos e 
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são individualidades dentro de um grupo.” Todo 
grupo deve dar um passo para trás ou decidir ficar 
parado. O ensemble acontece.

62. Nove pessoas enfileiradas e voltadas para 
a parede. Uma pessoa deve sair da sua fileira, 
visualizar o que quer fazer e depois reproduzir a 
imagem visualizada. O próximo da fila capta o 
movimento que a primeira pessoa fez e a substitui. 
Isso continua até que se chegue ao último da 
fila, que deve realizar o mesmo movimento. 
“Visualizem a imagem antes de fazê-la.”

Aqui o que se trabalha não me parece ser o 
sentido de “reprodução” do que o outro colega 
faz, mas o esforço de se apropriar do movimento, 
captar a sensação – o “eu-artístico” que se 
transforma a cada vez que um novo membro 
do grupo observa, visualiza e, enfim, realiza. 
Novamente a atenção ampliada e uma percepção 
sem ansiedade são necessárias para não se cair 
na armadilha do reproduzir.

63. Todos deitados no espaço de lado. A 
sensação é a de dormir, como se estivessem em 
suas casas. Sentir como se o “corpo invisível” 
chegasse a dar vida ao “corpo visível”, exterior, dar 
sentido a este corpo, a esta massa, de carne, de 
ossos, de pelo, que não tem sentido. Esse espírito, 
esse “corpo invisível”, chega e desperta o corpo 
exterior. Ele entra e tem a vontade de mover o 
“corpo visível”. Esse “corpo invisível” estimula 
os participantes a se moverem. Eles exploram 
movimentos guiados por esse “corpo invisível”. 
Depois de alguns movimentos, o “corpo invisível” 
se vai e deixa cada um sem mobilidade.

Nova etapa do mesmo exercício: agora o 
“corpo invisível” vai estimular uma pose. Cada 
um vai criar uma pose que surja de si mesmo. 
O “corpo invisível”, interior que vai “dizer” qual 
será. “Imaginem essa pose. Observem-na muito 
bem. Como está o seu peso? Como está a direção 
da imagem? Como estão os seus ombros, os 
braços, como está o seu centro energético? Como 

ou comprimentos do cabelo, cor das roupas etc.). 
Mesma base do que foi trabalhado nos últimos 
dois dias, a diferença é que agora os dois grupos 
trabalham ao mesmo tempo. Por isso o número 
sete, um de cada grupo se posiciona no centro, 
enquanto os outros seis criam dinâmicas entre si 
e, aos poucos, chegam a uma composição.

Sugestões de Alejandro para esse jogo: o modo 
de deslocamento no espaço por cada um dos 
grupos, no caso deste, de homens e mulheres, 
pode ser diferente. Ressalta a questão da energia 
que cada um dos grupos propõe para se chegar à 
composição.

60. “Corpo-coluna”. Pequenos grupos, 
com uma pessoa atrás da outra, buscam um 
deslocamento no espaço. Alejandro cita a 
referência do caminhão-baú, onde o deslocamento 
pode se dar de maneira mais equilibrada, sem 
pressa e com a noção de que há uma carga sendo 
levada contigo, ou seja, quem leva tem que ter a 
consciência de todo o “corpo-coluna” que vem 
atrás. Ele sugere que realizem o exercício alguns 
instantes de olhos fechados para que percebam 
os corpos dos companheiros.

Alejandro coloca a música The Ark, do 
compositor norte-americano Philip Glass (1937-
). A música tem uma proposta rítmica que 
parece orientar o grupo com mais clareza no 
jogo.  Alejandro fala da generosidade entre os 
colegas, que existe e está forte, mas que ainda há 
uma procura pelo olhar do outro e que se deve 
ter uma consciência mais ampliada do espaço. 
“Sempre que estamos do lado de fora é mais fácil. 
Entender do lado de dentro é mais difícil e aí está 
o segredo de, neste momento, terem chegado a 
uma harmonia.”

61. Círculo. Todos bem próximos uns dos 
outros. Na batida de palmas de Alejandro cada 
um deve dar um passo para trás ou ficar no 
lugar. “Vocês não são individualidades, vocês 



separadas, porém recorrentemente buscam uma 
a outra.

Para interpretar a individualidade artística, 
Mikhail Tchékhov propõe que seja um caminho 
consciente. O ator precisa ter mais calma para a 
produção. Ma fala da importância do ensaio, da 
busca. A individualidade não percebe que formas 
ela tem.

Sobre a personalidade, o ator tem uma grande 
ideia, mas seu corpo não está preparado para 
ela. Há que se aprender a se basear no corpo 
para a criação. As imagens que são enviadas 
para a individualidade são importantes. É preciso 
haver uma maleabilidade nesse caminho. Cada 
criação, cada final de processo de trabalho vai 
transformar, formar. Cada processo vai formar 
uma nova individualidade. Individualidade – 
espírito – anima. Fortalecer energias tanto para o 
bem como para o mal.

Alejandro completa: “Todo esse caminho é 
uma maneira de descobrir o caminho de nós 
mesmos com o inconsciente. Coisas que vivem 
em nossa individualidade, com nossa família, 
nossos sonhos. Capturamos uma personalidade, 
uma personagem e a conectamos com nosso 
inconsciente para que faça sentido de alguma 
maneira. A individualidade nunca fica velha.”

“Como se comunica a personalidade com 
a individualidade?” Questiona um professor 
sobre o segundo esquema. Alejandro expõe 
que devemos fazer muitas perguntas: O que 
queremos? Como queremos? “Dom Quixote, 
por exemplo, sua individualidade se despertava 
em sua personalidade.” Há uma imagem dessa 
personagem quando se estabelece um diálogo 
consigo mesmo.

Alejandro fala dos jovens, que ainda não tem 
suas personalidades muito desenvolvidas, por 
ainda terem muitas experiências a viver. Os grandes 
golpes da vida nas pessoas adultas configuram 
essa personalidade. A formação do ator, no fundo, 
é uma aceleração da maturação natural do ser 
humano, do existir. O aluno jovem de teatro não 
pode esperar ter sessenta anos para ser uma 

essa pose se guiaria? Pensem no princípio do 
movimento. É um exercício individual. E depois 
vocês farão a pose que cada um imaginou. 
Realizem a imagem com a comunicação entre o 
corpo interior e o corpo exterior. O único juiz dessa 
pose são vocês mesmos.” No estalo de dedos de 
Alejandro, eles devem fazê-la. E depois de um 
breve estado de repouso. “Vamos corrigir e voltar 
à pose proposta.”

Mikhail Tchékhov chama esse exercício de 
“preparar”. A mesma sensação de antes de se 
entrar na cena: preparados. O reconhecimento 
energético antes de se entrar na cena. Preparados? 
Preparados! Façam isso! Preparados! Ativem-
se! E relaxam. São sequências diferentes. “São 
exercícios conhecidos por outras vias, mas agora 
o que experimentaram? Imagino, mas não posso 
fazer.”

O último exercício realizado foi a base para 
o assunto que Alejandro trataria agora: os 
esquemas propostos por Mikhail Tchékhov, que 
não estão em seus livros.

Trata-se de série de cinco esquemas em que 
ele destaca os conceitos de personalidade e 
individualidade.

A individualidade artística, que cada um 
tem a sua, e a personalidade, que está imersa 
na individualidade. Elas cotidianamente estão 

Sentindo o “corpo invisível”.
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o empregado da casa? Onde estariam os ruídos?” 
Fala das botas, da caminhada que interrompe o 
silêncio. “Qual a Atmosfera única de uma obra?”

Também lembra a importância da pausa, do 
étude (estudo). “O que é uma pausa? Um intervalo 
entre o que foi e o que será. Uma suspensão. 
Pausa como momento de composição livre e 
atoral”, segundo a proposta stanislavskiana.

Sobre o 2º Ato: Alejandro levanta problemas dos 
Acontecimentos. Ele aponta que faltou circular 
interesses e intenções entre as personagens. 
De modo geral, ele aborda que houve certo 
distanciamento no trabalho de um para com o 
outro.

Sobre o 3º Ato: Alejandro considera que 
muitas das Atmosferas realizadas no dia já 
tinham características de um espetáculo. 
Aponta a oposição entre a festa que ocorre e as 
individualidades que se comunicam. Ma fala da 
energia que circula no espaço, do contraste da 
alegria, da vulgaridade, de energias diferentes em 
movimento. Lembrando uma proposta do grupo: 
“A cena que ocorre no batente da porta. Dentro é a 
casa de uma criança, fora é a festa acontecendo. 
Nas portas sempre há mais movimento do que 
dentro.” Existiu ainda uma oposição entre um 
grupo de pessoas e outro. E apenas uma pessoa 
era capaz de acabar com uma festa.

Sobre o 4° Ato: O exercício apresentado 
pelo grupo estimulou a fala de Alejandro sobre 
ampliar a ideia de experiência sobre o que 
se faz. “O trabalho com as Atmosferas não é 
diletante. Demanda bastante conhecimento da 
obra. Não apenas para delimitar beleza, mas 
conhecimento vivencial, prático.” Abordou ainda 
como o desenvolvimento hoje foi muito melhor 
que as propostas anteriores. “A energia interna é 
o melhor ‘capital’ da energia externa.” Alejandro 
disse também que os participantes deste grupo 
jogaram pouco com o Acontecimento, mas que 
a sensação de viagem estava presente. “Não 
devemos ter pena da personagem. Não devemos 
vitimizar as personagens. É uma posição ética 

personagem com experiência. Cada vez mais, a 
formação da personalidade ajuda na formação 
de sua individualidade. Cita o personagem a Peer 
Gynt, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen 
(1828-1906). “A imaginação que dá formação 
à individualidade. Diálogo entre personalidade 
e individualidade.” Exemplifica ainda que o 
exercício “corpo-coluna” tem a ver com a liberação 
de personalidade. E, por fim, que o trabalho 
com a Atmosfera trata-se de um equilíbrio entre 
personalidade e individualidade.

3ª Sessão de trabalho com as Atmosferas 
dos atos de O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov

No período da tarde, Alejandro sugere a leitura 
das rubricas do começo de cada um dos atos. 
Agora seriam retrabalhadas as Atmosferas com 
a inserção das rubricas propostas. Após a leitura 
das rubricas e a apresentação das Atmosferas, 
Alejandro e Ma iniciam suas considerações.

Sobre o 1º Ato: Alejandro fala de uma maior 
participação interna e externa. Se precipitando 
um pouco, a alegria passou para o terror da visão 
da mãe. Mas a reação de cada um e o modo com 
que o outro a captou foram diferentes, o que foi 
positivo.

“A tentação do teatro está no lugar da 
sucessão de grandes Acontecimentos.” A luz, a 
temperatura e a casa são variações que devem 
estar presentes para a ideia se tornar concreta. 
Há uma importância em se apropriar do espaço e 
dialogar com ele. No caso de não haver cenário, 
há a parede, e Alejandro sugere que se busque 
esse diálogo também. Cita uma experiência em 
uma escola de atores em Barcelona, em que 
um professor colocou pesos nos atores para que 
sentissem o peso do velho em sua caminhada.

Alejandro questiona o que quiseram realizar 
das rubricas propostas na peça. O professor Paco 
Abreu responde sobre a questão dos criados, o 
frio, a madrugada e a expectativa da chegada. 
Alejandro fala do estado de espera. “Onde estaria 



equivocada, como se o olhasse de maneira 
superior.” Ma fala da polifonia, que neste exercício 
foi mais concreta. “Há uma vida aqui e já não há 
nada.” Exemplificando com um espetáculo visto 
na Rússia, onde os móveis são retirados e suas 
marcas ficam impressas no espaço.

O professor Zé Aires pergunta: Qual o 
caminho após o trabalho com as Atmosferas? 
Alejandro responde: “Trabalhar naturalmente 
com a Análise Ativa e, com suas palavras, 
começar a estabelecer uma relação com a obra.” 
Fala ainda das Atmosferas como um enfoque 
dos Acontecimentos sem palavras. Às vezes, 
a individualidade artística está longe desse 
criar. “A atmosfera, de todas as maneiras, é a 
forma mais importante das situações. E se não 
há Circunstâncias, não há teatro dramático.” 
As Circunstâncias Dadas, externas e internas, 
na Análise Ativa, são importantes de serem 
consideradas. A Atmosfera está ligada às 
Circunstâncias Dadas internas.

Alejandro levanta também os conceitos de 
Emoção e Sensação, vistos de maneiras diferentes 
para Mikhail Tchékhov e Stanislávski. A Sensação 
para Mikhail Tchékhov é mais sutil, mais intangível 
que as emoções. Para a Análise Ativa é importante 
seguir o caminho da imaginação do ator.

Individualidade e essência são palavras que 
ficam fortes no fechamento de Ma e Alejandro. 
Falam sobre a importância da vivência e das 
sensações vinculadas ao papel, que de certa 
forma é um lugar possível para que o artista 
assuma um universo artístico no fazer teatral. 
Também consideram como “há muito mais” o que 
se fazer, o estudo pode ir além sempre, como foi 
realizado com os atos da peça nesta vivência.

“Não se sintam mal quando não souberem o 
que fazer. É somente com a construção da vontade 
coletiva que pode ocorrer algo na cena que não é 
racional. É muito importante encontrar os lugares 
onde o ator não está cômodo.” 


