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POR KÁTIA DAHER1

Inicio esta reflexão sobre a vivência JOGOS 
DE ENSEMBLE E ESTRUTURA: OS PRINCÍPIOS 
TEATRAIS DE MIKHAIL TCHÉKHOV, ministrada 
pelos diretores e pedagogos Ma Zhenghong e 
Alejandro González Puche, respaldando-me na 
percepção de que a dualidade da condição do ator 
é considerada, na pedagogia de Mikhail Tchékhov, 
a chave que dá acesso à investigação da atividade 
atoral e que manifesta a natureza “misteriosa” de 
um processo de atuação. Nas “Lecciones de Mijail 
Chéjov em el Teatro Estatal de Lituania (1932)”, 
transcritas pelo ator R. Yuknianichus em russo 
e traduzidas para o espanhol pelos ministrantes 
desta vivência, Tchékhov confessa perguntar-se 
sempre no início de um trabalho de preparação 
teatral: “Se revelará aqui esse ‘algo’ misterioso? 
Se revelará aqui a intimidade mais misteriosa dos 
atores?2”

A dualidade deve ser aqui compreendida não 
apenas no sentido mais evidente da coexistência 
entre ator e personagem no momento da atuação, 
mas como o reconhecimento da existência de um 
“segundo ator”, responsável por nossa energia 
interna, pois para Tchékhov é imprescindível 
“recordar uma vez mais que somos artistas, 
dividimos nossa existência em duas partes: o ator 

1. Atriz formada no curso de Artes Cênicas da UNICAMP. Integrante da 
companhia Os Fofos Encenam desde 2000, realiza pesquisa sobre a 
linguagem do circo-teatro brasileiro, ministrando oficinas e trabalhando 
em parceria com o diretor Fernando Neves em suas direções artísticas. 
Desenvolveu pesquisa de mestrado na área de Pedagogia Teatral- formação 
do artista, na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora 
Maria Thaís, que deu origem à dissertação nomeada �Sob o olhar da 
Sobrete: o circo-teatro brasileiro e a companhia Os Fofos Encenam”.  

2. Tradução da autora para: “¿Se revelará aqui ese ‘algo’ misterioso? 
¿Se revelará aqui laintimidad más misteriosa de losactores?” (CHÉJOV, 
Mijail. Lecciones de Mijail Chéjov en el Teatro Estatal de Lituania (1932). 
In: CHÉJOV, Mijail; OSÍPOVNA, María. 16 Lecciones y Outros Materiales. 
Organização e tradução de Ma Zhenghong e Alejandro González Puche. 
Cali: Universidade do Valle, 2017, p.18).

visível (nosso corpo) e o invisível, que move a este 
visível”3. Tal pressuposto rege a metodologia de 
preparação do ator sob uma perspectiva prática, 
trabalhando no sentido de despertar a consciência 
para o reconhecimento desta energia interna que 
dá vida e sentido ao corpo, colocando em foco 
o desenvolvimento do que Tchékhov chama de 
“segundo ator espiritual”. 

No início da vivência, ainda sem explicitar 
este conceito, fomos conduzidos a experimentar 
movimentos simples com a mão direita, em que 
deveríamos nos concentrar na qualidade estética 
do gesto, na beleza da mão em movimento; como 
contraponto a esta sensação de “gozo estético”, 
realizaríamos os mesmos movimentos com a mão 
esquerda, porém de maneira vulgar, cotidiana, 
podendo assim, perceber a diferença entre o 
impulso de um gesto e de outro. Este exercício faz 
parte da primeira lição, em que nossa atenção é 
despertada para a ativação do “quem estético” – 
e é concretamente esta a expressão utilizada na 
condução: “coloquem no movimento da mão direita 
todo o seu ‘eu-estético’” – dando início à sensação 
de desdobramento da nossa individualidade: o ser 
cotidiano e o ser esteticamente expressivo. 

Para iniciar o trabalho com este exercício e 
com os outros que seriam experimentados na 
intenção de desenvolver e ampliar a percepção 
do “segundo ator espiritual”, o aquecimento 
coletivo foi sempre voltado ao impulso da energia 
interna, integrando o trabalho corporal à atenção 
para o centro irradiador desta energia, que para o 
pedagogo russo é o plexo solar. Realizamos, por 
exemplo, exercícios em que éramos conduzidos 

3. Tradução da autora para: “[...] recordar una vez más que somos artistas, 
dividimos nuestra existência en dos partes: el actor visible (nuestrocuerpo) 
y elinvisible, el que mueve a este visible” (Ibidem, p.67).
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deveriam, conjuntamente, parar o movimento e 
sustentar a composição. Ainda como parte da 
segunda lição, o terceiro exercício propunha que 
fossem formadas duas fileiras paralelas, com 
os participantes de frente uns para os outros, 
dispostos de forma intercalada, para que as 
fileiras pudessem atravessar o espaço, passando 
uma pela outra. As duas fileiras andavam juntas, 
trocando de lugar uma com a outra, e voltavam 
de costas para o ponto de partida. Depois, na 
próxima passagem dessa ida e vinda, uma pessoa 
deveria compor uma figura e parar no espaço, 
na passagem seguinte outra e assim por diante, 
até que todas parassem. Quando a última pessoa 
parasse, alguém deveria voltar a caminhar. Não 
era necessário que houvesse uma sequência do 
tipo: quando a pessoa de uma fileira parasse, a 
próxima seria uma pessoa do outro grupo; porém, 
na volta da caminhada, depois que todos já 
tivessem parado, um a um deveria voltar a andar, 
não necessariamente na ordem em que pararam, 
até que as duas fileiras estivessem completas e 
em movimento, quando então deveriam parar no 
lugar de onde partiram. 

Estes três exercícios da segunda lição 
são nomeados études (do francês, estudo), e 
assim é mantida a nomeação na tradução das 
“Lecciones”, pois como observam Ma Zhenghong 
e Alejandro González, a palavra em francês 
“conserva o caráter de pequena composição 
musical, ou artística” (CHÉJOV, 2017, p.19, em 
nota). Um dos objetivos principais dos études e 
da metodologia deste trabalho é, portanto, ativar a 
energia interior e dispor o ator à plena percepção 
de sua movimentação, através da relação com o 
outro e com o espaço ao redor de si, evocando 
a noção de composição. Outros exercícios foram 
experimentados, nos quais o objetivo principal 

por um parceiro (e depois o conduzíamos) através 
da conexão entre a energia da palma de sua mão 
e a do nosso plexo solar, na intenção de perceber 
a concretude desta ligação e a existência da força 
vital que anima o corpo e o movimento.

O primeiro exercício pertencente à segunda 
lição dedicava-se a desenvolver a “agilidade 
interna, o malabarismo” (CHÉJOV, 2017, p.20) 
e propunha o jogo entre dois atores, em que se 
deveria envolver o corpo todo na manipulação 
de um pequeno objeto, que seria lançado ao 
parceiro no ápice da movimentação, mas sem 
a intenção de preparar tal ápice. O objetivo 
deveria ser desenvolver a movimentação a partir 
da relação com o parceiro e do reconhecimento 
de um ponto culminante do jogo, em que o 
objeto seria passado de um jogador para o 
outro: “Cada movimento, para quem o entrega, 
depende do que o recebe (adivinhar o desejo do 
parceiro), e deve ser concluído (assim, quase 
como se realizassem um truque inesperado).4” O 
segundo exercício desta mesma lição dispunha 
os participantes em três colunas (formadas 
por uma pessoa atrás da outra), chamadas de 
“corpos-coluna”, em que o líder de cada uma 
“sente com seu corpo a toda coluna (de maneira 
consciente percebe todas as pessoas localizadas 
atrás de si)5”; ao se movimentarem ritmicamente 
pelo espaço, conectados entre si internamente 
todo o tempo, os participantes deveriam sentir 
quando se formava um desenho esteticamente 
interessante ou quando se chegava ao ponto 
culminante de uma composição espacial e então 

4. Tradução da autora para: “Cada movimiento, para quienlo entrega 
depende del que lorecibe (adivinhar eldeseodelpartenaire), y debe ser 
culminado (así, casi como que realizanun inesperado truco)” (Ibidem, p.20). 

5. Tradução da autora para: “[...] el líder sienteconsucuerpo a toda la 
coluna (de manera consciente percibe todas las personas ubicadastras de 
sí)” (Ibidem, p.22). 
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A Atmosfera é algo que se percebe, se sente, 
mas que não se explica racionalmente ou se 
constrói a partir de um trabalho psicológico. 
Experimentamos alguns exercícios de criação 
de diferentes Atmosferas, através da escolha de 
temas ou lugares, como o saguão de um hospital 
onde as pessoas esperam pelo nascimento de 
um bebê ou a sala de uma casa de praia onde 
amigos descansam após o almoço. Em um dos 
exercícios, um grupo de pessoas instaurava uma 
determinada Atmosfera e, um a um, os outros 
participantes (que não tinham visto este início 
e nem sabiam do tema ou lugar combinados) 
deveriam entrar em cena e integrar-se à Atmosfera 
instaurada, sem causar estranhamento ou propor 
sua modificação. 

Este trabalho com a Atmosfera requer do ator 
engajamento, constante vivacidade e disposição 
para estar presente e interagir com o que 
acontece em cena, pois “somente quando se 
reúnem dois homens (atores), três ou mais, eles 
conjuntamente (através da comunicação mútua) 
podem representar a Atmosfera do diálogo das 
diferentes cenas e da obra completa” (CHÉJOV, 
2017, p.30-31). 

O exercício de criação das Atmosferas 
fundamentou o trabalho com o texto O Jardim das 
Cerejeiras, de Anton Tchékhov, em que, divididos 
em quatro grupos, exploramos os quatro atos 
da peça. Esta experiência evidenciou como este 
trabalho potencializa a compreensão do texto ao 
fundamentar-se no que está além das palavras, 
ou por trás delas, sustentando-as. Pois ao nos 
concentrarmos em criar algumas Atmosferas 
representativas dos quatro atos, muitas questões 
vieram à tona: em que estação do ano acontece 
a cena? Em que período do dia: manhã, tarde 
ou noite? Qual a temperatura do ambiente, 
sua luminosidade? Qual o estado de ânimo das 
personagens? Como suas ações expressam tal 
estado? E por fim, observamos como a interação 
entre os diferentes estados das personagens e 
destes com o ambiente compõe a Atmosfera da 

era o trabalho focado na disposição espacial e na 
relação do conjunto, como, por exemplo, o que 
pertence à terceira lição, em que os participantes 
deveriam mover-se pelo espaço, percebendo-se 
uns aos outros, e quando reconhecessem que 
haviam chegado a uma distribuição espacial 
simétrica, deveriam parar ao mesmo tempo, 
pontuando este “momento harmônico” da 
composição. 

A partir desta pequena exposição de alguns 
études das primeiras lições podemos perceber que 
a metodologia de Tchékhov aborda a preparação 
teatral por um viés prático e coletivo, ou seja, o 
trabalho desenvolve-se na investigação do que 
acontece entre os atores e na relação destes com 
o espaço. O desenvolvimento do “segundo ator 
espiritual” serve à distinção de “algo misterioso”, 
que constitui e sustenta tanto a atuação particular 
do ator quanto a criação do espetáculo, duas 
instâncias, ao fim, interdependentes. Desse modo, 
chega-se a outro eixo importante do trabalho: a 
exploração da Atmosfera. Segundo Tchékhov, 

É precisamente graças a esta atmosfera 
(aquela atmosfera do espetáculo) que 
nós chegamos à cena e graças à qual 
o público é atraído ao teatro [...] Porque 
um espetáculo sem atmosfera, uma obra 
sem atmosfera é precisamente aquilo que 
podemos ler em um livro quando a obra 
foi escrita. Ali encontramos o sentido, a 
psicologia e a lógica (o que atuam os atores 
contemporâneos), porém não encontramos 
ali sua atmosfera. Não podemos ler no 
livro a atmosfera da obra. A atmosfera se 
encontra somente no palco6. 

6. Tradução da autora para: “Y precisamente es esta atmósfera 
(aquellaatmósferadel espetáculo) gracias a lacualnosotros resultamos 
enlaescena y gracias a lacualel público es atraído al teatro [...] Porque un 
espetáculo sinatmósfera, una obra sinatmósfera es precisamente aquello 
que podemos leerenun libro, cuandola obra ha sido escrita. Allí encontramos 
el sentido, lasicología y la lógica (lo que actúanlosactorescontemporáneos) 
pero ahí no encontramos su atmosfera. Nosotros no podemos leerenel 
libro laatmósfera de la obra. La atmósfera se encuentra solo enelescenario” 
(Ibidem, p.30). 



que obedece à divisão do palco em três planos 
(alto, médio e baixo) e em três setores (esquerda, 
centro e direita), resultando nas tradicionais 
nomeações de ocupação do espaço (Direita Alta, 
Esquerda Baixa, Centro etc.), é necessário que o 
ator tenha domínio da sua relação com o espaço 
e compreenda que a movimentação convencional 
abriga linhas de tensão sustentadas pela relação 
entre os atores/personagens que devem, desta 
maneira, explorá-las tendo em mente a noção de 
composição.

O despertar do “segundo ator espiritual”, da 
energia que coloca o corpo em movimento, se 
mostra a tradução concreta da operação que o 
ator deve realizar para dar vida às personagens-
tipo, características da linguagem teatral circense. 
A sutileza e objetividade do trabalho minucioso 
apresentado na vivência são imprescindíveis 
para uma atuação calcada na construção de 
personagens fixas, a exemplo do que ocorre na 
Commedia dell’Arte. O trato com a convenção, se 
não for encarado com precisão e profundidade, 
pode levar à atuação estereotipada e superficial. A 
experiência deste encontro com a metodologia de 
Mikhail Tchékhov apresentou caminhos potentes 
para o desenvolvimento de questões essenciais 
que na tradição popular, como o circo-teatro, são 
aprendidas no decorrer de uma vida dedicada ao 
ofício. 
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cena de maneira contundente e, paradoxalmente, 
sutil e delicadamente viva, teatral.

A condução precisa do trabalho realizado na 
vivência, que evidencia o lastro da experiência 
pedagógica e o domínio de Ma Zhenghong e 
Alejandro González Puche sobre a metodologia 
de Mikhail Tchékhov, permitiu-me reconhecer 
os pontos essenciais dos princípios teatrais ali 
apresentados, experimentados e discutidos e, 
assim, fazer conexões com a pesquisa sobre 
a linguagem do circo-teatro brasileiro – fruto 
do trabalho realizado junto à companhia Os 
Fofos Encenam desde 2003 – e com a atividade 
pedagógica desenvolvida a partir dela.

Nos exercícios realizados na vivência, encontrei 
a “tradução pedagógica” de princípios que, na 
minha experiência, eram trabalhados diretamente 
através da exploração da linguagem. A pesquisa 
que desenvolvi na dissertação de mestrado, na 
área de Pedagogia Teatral - Formação do Artista da 
Universidade de São Paulo, dedicou-se exatamente 
a reconhecer como a experiência continuada 
sobre uma linguagem teatral específica aponta 
caminhos para o desenvolvimento de uma 
pedagogia que se dirige aos temas e princípios 
essenciais do teatro. No caso do circo-teatro 
brasileiro, que se desenvolve como parte de uma 
cultura tradicional em que o aprendizado se dá 
através da prática artística ancorada em uma 
linguagem teatral regida por convenções pré-
determinadas, essas próprias convenções guiam 
o ator rumo à experimentação e ao domínio dos 
princípios teatrais. Porém, é importante para o 
trabalho pedagógico que se propõe a utilizar tais 
convenções sob uma perspectiva metodológica 
explicitar os temas trabalhados desvinculando-se 
da linguagem, para que o ator possa se concentrar 
no desenvolvimento do impulso que sustenta as 
estruturas convencionais que, apesar de fixas, 
abrigam uma dinâmica cênica viva e pulsante. 

Quando no circo-teatro, trabalhamos a 
marcação das cenas, por exemplo, regidas por 
uma movimentação característica da linguagem 


