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O teatro como laboratório de si
concentrada dos exercícios que compunham 
as lições, o modo como Ma e Alejandro as 
conduziram deixou evidente que o ideal seria que 
tivéssemos muito mais tempo para desdobrarmos 
todas as possibilidades poéticas que suscitavam. 
Acentuava-se a compreensão de que o tempo é 
um operador essencial no tipo de investigação 
criativa sugerida pelas lições tchekhovianas, o que 
consequentemente demanda do ator dedicação 
profunda e atitude de revisão constante dos 
próprios paradigmas criativos. Sob tal conjuntura 
é que se pode vislumbrar o ato criativo como um 
processo de autotransformação do artista, objetivo 
almejado por Tchékhov e alinhado à tradição de 
trabalho do ator sobre si mesmo, inaugurada por 
seu mestre, Stanislávski.

É possível reconhecer em Tchékhov o 
pertencimento a uma geração de artistas 
russos que concebeu o ofício do artista teatral 
enquanto prática laboratorial, a inaugurar uma 
perspectiva pedagógica que influenciaria nosso 
modo de compreender a formação e a produção 
teatral hoje. O modelo dos chamados Estúdios 
Teatrais, disseminado na Rússia no início do 
século XX, foi adotado por criadores de linhagens 
estéticas diversas, como Stanislávski, Vakthángov, 
Meierhold, e o próprio Tchékhov. Mas, segundo 
Maria Knébel – principal responsável pela 
transmissão das pesquisas feitas por Stanislávski 
em seus últimos anos e aluna de Tchékhov – o 
ponto nuclear que conectava esses seus dois 
mestres era justamente o reconhecimento de que 
o principal objeto de investigação nos Estúdios era 
o próprio ator, compreendido como um pequeno 
laboratório. Tchékhov acreditava que era preciso 
educar o ator como um artista-improvisador e 
que, portanto, era necessário fazê-lo descobrir 
um “sentir-se a si mesmo improvisacional”, o que 
significava compreender que o processo sobre 
si não envolvia qualquer tipo de arbitrariedade, 
que só podia acontecer sob bases sólidas e a 
partir de procedimentos pautados na precisão e 
no rigor (KNÉBEL, 2016, p.98-100). Conforme fica 
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Ao realizarmos exercícios teatrais formulados 
por um artista do passado, somos desafiados a 
penetrar em um universo de valores e crenças 
artísticas diferentes dos nossos. A resistência de 
muitos pedagogos teatrais a tornarem públicas 
as descrições dos exercícios práticos que 
desenvolveram, como ocorreu com Stanislávski 
e Grotowski, demonstra o cuidado que tiveram 
em evitar qualquer tipo de apropriação 
diletante desses materiais, que não deveriam 
ser abordados como “receitas” ou operações 
absolutas mecanicamente descoladas de seus 
fundamentos originais. Por outro lado, a natureza 
artesanal do ofício teatral – em que conhecimento 
e ação são instâncias coincidentes – faz com que 
não possamos conhecer verdadeiramente a obra 
de um artista dessa área apenas por meio de seus 
postulados teóricos ou elaborações conceituais. 
Por tudo isso, a semana intensiva de formação 
sobre as lições formuladas por Mikhail Tchékhov 
na Lituânia dos anos 1930, conduzida pelos 
mestres Ma Zhenghong e Alejandro González, 
significou a oportunidade de entrar em contato 
com as bases de um pensamento artístico cuja 
riqueza influenciou inúmeras gerações teatrais, 
a despeito das censuras e fronteiras políticas 
enfrentadas pelo artista russo durante sua vida e 
mesmo depois de morto.  

Logo no primeiro dia de vivência, ficou evidente 
a concepção tchekhoviana do teatro enquanto arte 
complexa. Cada lição apresentada suscitava uma 
gama imensa de questões, problemas práticos 
que só poderiam ser decifrados na feitura e 
refeitura do jogo teatral. Embora naquela semana 
a proposta fosse realizar uma apresentação 
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a fim de despertar a atenção para essa região 
do peito como importante centro energético e, 
consequentemente, expressivo. Alejandro insistia 
que a dupla deveria visualizar conjuntamente 
o centro em destaque, buscando não qualquer 
tipo de sentimento, mas a materialização dessa 
irradiação. 

A mesma indicação surgiu em diversos 
momentos ao longo da semana, na 
experimentação de todas as lições e improvisos 
propostos, traduzindo o que pareceu ser um 
princípio importante do trabalho da metodologia 
de Tchékhov: a consciência de que a artesania 
teatral consiste em tornar tangível o que 
normalmente consideramos impalpável. A 
insistência de Ma e Alejandro na manutenção 
de um ambiente silencioso e livre do excesso de 
informações visuais parecia ganhar, assim, um 
novo sentido, como se o ator, ao contrário de 
trabalhar sobre os próprios sentimentos, tivesse 
como matéria criativa fundamentalmente o 
silêncio e o invisível, a partir do que (e somente a 
partir disso) pudesse construir uma infinidade de 
universos compartilháveis.

Para Tchékhov, é no confronto entre o palpável 
e o impalpável, inclusive, que o ator deveria 
instituir sua autoimagem criativa; entregue a 
uma espécie de operação de multiplicação de si, 
o ator consideraria, desde as instâncias iniciais 
do processo, a existência do um “ator visível” 
e de um “ator interior”. O acesso ao chamado 
“ator-interior”, contudo, não poderia incidir na 
manipulação arbitrária da subjetividade do artista, 
mas visava a destacar um recorte específico sobre 
sua individualidade, seu “eu-estético”. 

Trabalhamos sobre essa noção do “eu-estético” 
desde o primeiro dia da vivência, na primeira 
lição de Tchékhov, que consistia em mover o 
braço direito de modo a tangenciar a consciência 
desse “eu-estético”, enquanto que o esquerdo, 
opostamente, deveria realizar movimentos 
mecânicos e aleatórios. Naquele dia, a dupla 
de pedagogos nos chamou a atenção para a 
necessidade de superar a fase de aborrecimento 
que a sensação de extrema simplicidade desse 
exercício pode despertar. Não se tratava de um 
mero gesto de dança, de um fluxo desatento 

evidente nas lições que vivenciamos no Teatro 
Escola Macunaíma em janeiro, Tchékhov também 
comungava com Stanislávski no que se refere ao 
reconhecimento da importância do ensemble, ou 
conjunto, no trabalho do ator sobre si mesmo:

Se a arte é uma forma individual e única 
de expressão para cada um dos envolvidos 
nela, como é possível criar um estúdio onde 
muitas pessoas estudem juntas? Talvez 
cada um devesse ter seu próprio estúdio? 
Bem, veremos no curso de nosso trabalho 
que, embora cada um leve em si todas as 
suas habilidades criativas, e a disposição 
criativa de cada um não se desenvolva da 
mesma forma que a de outro, há muitos 
passos e problemas de natureza geral que 
se aplicam igualmente a todos os criadores 
e nos quais cada um pode procurar pela 
mesma coisa, ou seja, a natureza das 
qualidades que ele tem em si2.  

Desde o primeiro dia da prática, todos os 
procedimentos conduzidos por Ma e Alejandro 
se deram sob essa perspectiva coletiva. Antes 
de iniciarmos as “lições” propriamente ditas, 
realizamos exercícios que abordavam princípios 
elementares da Antroposofia3, fundamento 
filosófico que influenciou Tchékhov em suas 
investigações. Porém, mesmo nesses breves 
momentos de pesquisa individual, o tempo e o 
espaço com os quais lidávamos era sempre coletivo. 
Ou, ainda, o próprio exercício dependia de um 
suporte externo para acontecer. Por exemplo, em 
um desses exercícios, os participantes se moviam 
em duplas, a partir da relação estabelecida entre 
a palma da mão de um e o plexo solar do outro, 

2. Tradução da autora para: “If art is and individual and unique form of 
expression for every man engaged in it, how is it at all possible to create a 
studio where many people study together? Perhaps every man ought to have 
his own studio? Well, we shall see in the course of our work that although 
each man carries all his creative abilities within himself, and although on 
man’s creative genius cannot possibly develop along the same lines as 
another man’s, there are many steps and problems of a general nature that 
apply equally to all creative artists and in which every one can look for one 
and the same thing, namely, the nature of the powers he carries within him” 
(STANISLAVSKI, Konstantin. Stanislavsky on the Art of Stage. London: Faber 
and Faber, 1967, p.94). 

3. Doutrina filosófica e mística fundada pelo austríaco Rudolf Steiner (1861-
1925).
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percebido o desejo de criar algo. Essa é 
a primeira etapa, o primeiro período no 
processo de criação, o qual por seu valor, 
tem para o artista o maior significado. Se 
não percebemos esse primeiro período, não 
devemos prosseguir em processo artístico 
algum4.  

Cuando el artista escucha sonidos 
provenientes del mundo de las imágenes, 
él percibe el deseo de crear algo. Esta es 
la primera etapa, el primer periodo en el 
proceso de la creación; el cual por su valor, 
tiene para el artista un grand significado. 
Si no percibimos este primer periodo no 
debemos proseguir en proceso artístico 
alguno (CHÉJOV, 2017, p.50).

Conforme nos mostravam os exercícios 
vivenciados ao longo da semana, após aberto o 
caminho para esse mundo das imagens, o ator 
deve encontrar na ação a plena associação dos 
elementos internos e externos. Isso ficou evidente 
na proposta de exercício em que cinco participantes 
realizavam uma corrida pelo espaço da escola, 
sendo vencedor aquele que retornasse primeiro 
ao ponto de partida; mas, antes de iniciarem, 
deveriam visualizar o percurso a ser feito e, depois 
de realizarem a corrida, deveriam reproduzi-la 
detalhando as etapas e acontecimentos ocorridos, 
agora no espaço condensado da sala. Nessa 
terceira e última etapa do exercício, as ações dos 
atores pareciam integrar plenamente visualização, 
percepção interna de si mesmo e composição. Ao 
mesmo tempo em que claramente possuíam uma 
consciência do todo, dominando claramente o 
tempo e o espaço que circunscreviam o improviso, 
os atores pareciam totalmente engajados no jogo 
do momento presente, movidos por uma lógica 

4. Tradução da autora para: “Cuando el artista escucha sonidos provenientes 
del mundo de las imágenes, él percibe el deseo de crear algo. Esta es la 
primera etapa, el primer periodo en el proceso de la creación; el cual 
por su valor, tiene para el artista un grand significado. Si no percibimos 
este primer periodo no debemos proseguir en proceso artístico alguno” 
(CHÉJOV, Mijail. Lecciones de Mijail Chéjov en el Teatro Estatal de Lituania 
(1932). 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.50).

no espaço, e sim de nos perguntarmos qual a 
vontade que gerava o movimento. A resposta a 
essa pergunta deveria ser dada pelo “ator-interior” 
que, ao fazê-lo, convocaria o “eu-estético”. Se há 
algo nisso semelhante à sensação de um “gozo 
estético”, parecia-me não ser gerado pela fruição 
da forma externa produzida pelo braço, mas pela 
própria experiência de movê-lo. 

Embora a descrição da primeira lição que 
compõe os registros dos anos 1930 não utilize a 
expressão “Gesto Psicológico”, Alejandro chegou 
a utilizar esse termo enquanto a aplicava junto ao 
grupo de professores, na vivência de janeiro. De 
fato, trabalhávamos sobre o mesmo fundamento 
que, anos mais tarde, Tchékhov abordaria em seu 
livro Para o Ator, já dimensionado sob a perspectiva 
de um trabalho de construção de personagem. 
Mas, mesmo nessa circunstância, Tchékhov insiste 
que a vontade geradora do “Gesto Psicológico”, 
ou do GP, reside não na ideia construída da 
personagem mas na natureza do ator, proveniente 
do seu desejo interior de fazer algo. Desse modo, 
o propósito do GP é “influenciar, instigar, moldar e 
sintonizar toda a sua vida interior com seus fins e 
propósitos artísticos” (CHEKHOV, 2015, p.84).

A reforçar ainda mais a existência desse “eu-
estético”, Ma e Alejandro conduziram conosco 
um exercício em que tínhamos que imaginar 
uma posição corporal e visualizá-la com tal 
nível de detalhes que pudéssemos reproduzi-la 
diversas vezes de maneira idêntica. Isso envolvia 
uma escolha que, por sua vez, solicitava o 
reconhecimento das relações de composição 
possíveis entre as dimensões e características do 
próprio corpo em relação ao espaço e à vontade 
criadora. Esse exercício traduzia perfeitamente 
as estruturas dos esquemas desenhados por 
Tchékhov – apresentados por Alejandro no 
penúltimo dia da vivência – que consistem na 
organização didática do modo como a composição 
exerce a função de ser uma espécie de ponte entre 
a personalidade (externa) do artista e as imagens 
artísticas que residem em sua individualidade 
(interna). 

Quando o artista escuta os sons 
provindos do mundo das imagens, é 



e atributo que manifesta a verdade da essência. 
Projetado na ação estética do ator, sob a forma 
de composição, o “belo” estabelece assim um 
elo entre o ator e o espectador, os quais podem 
partilhar da experiência transformadora que ele 
promove.  

Esse aspecto das investigações de Tchékhov 
traduz um fundamento que permeia toda a arte 
russa do final do século XIX ao início do século 
XX, a refletir a consciência de que a arte tem 
um compromisso sagrado com a revelação da 
essência, cuja natureza é, ela própria, dotada 
de beleza. Por isso, ao trazer à tona tal beleza, o 
artista não exerce uma função narcísica, mas, 
sobretudo, realiza o esforço de se aproximar das 
instâncias divinas. Em 1908, o poeta e dramaturgo 
russo Viatcheslav Ivánov (2005, p.199), publicaria 
um artigo em que tal ideia surge com clareza:

Não impôr a sua vontade na superfície 
das coisas, mas profetizar e anunciar a 
vontade sagrada das essências; este é o 
supremo ensinamento do artista. Como 
uma parteira alivia o processo de parto, 
assim ele tem de aliviar a revelação da 
beleza para os objetos; ele está conclamado 
a tirar os velos, com os dedos sensíveis que 
escondem o nascimento da palavra.

Compreendido esse vínculo de absoluta 
interdependência entre a forma e o conteúdo, 
entre a essência e a sua manifestação física, 
podemos refletir sobre o conceito poético da 
Atmosfera, ponto de partida da Análise Ativa 
conforme proposta por Tchékhov. 

Em seu livro Para o Ator, o artista russo diz 
que “a ideia de uma peça produzida no palco é 
seu espírito; sua atmosfera é sua alma; e tudo o 
que é visível e audível é seu corpo” (CHEKHOV, 
2015, p.57). Essa tríade corresponde à distinção 
estabelecida pelo pensamento teológico cristão, 
que define que a natureza do homem é constituída 
pela alma e pelo corpo, enquanto que o espírito 
seria a mais alta região da alma onde o divino 
habita. Ao escolher iniciar a análise de uma obra 
pela exploração da Atmosfera-alma, Tchékhov 
parece consciente de que essa abordagem permite 

não meramente intelectual, mas que convocava 
de maneira integrada esses diferentes si mesmos 
de cada ator, reconhecidos nas etapas anteriores 
das lições.

Pode-se dizer que esse procedimento de 
duplicação do sujeito é recorrente em diversas 
pedagogias de atuação alinhadas à tradição 
do trabalho do ator sobre si mesmo. Para Jerzy 
Grotowski, cujas pesquisas foram uma das 
principais beneficiárias dessa herança, o 
procedimento servia para ilustrar uma qualidade 
de presença na qual o ator deveria ser, ao mesmo 
tempo, ativo e passivo em sua própria ação. 
Em uma conferência nos anos 1980, Grotowski 
utilizou-se da imagem do pássaro que vê e do 
pássaro que bica para explicar de que modo o ator 
deveria experimentar uma existência simultânea 
em dois planos, como observador de si mesmo, 
desprovido de julgamento, vivente em um tempo 
distinto do cronológico, tal qual a presença 
silenciosa do sol, “que ilumina todas as coisas 
e basta” (GROTOWSKI, 1993, p.77). Para ele, a 
experiência do ator deveria surgir da integração 
completa dessas duas dimensões, o que faria 
nascer uma condição de sujeito que ele então 
denominou de “Eu-eu”. 

É possível traçar uma analogia entre 
essa imagem do “Eu-eu” grotowskiana e o 
procedimento tchekhoviano de duplicação de si; 
mas há de se notar que existe uma alteração no 
ponto de vista enfatizado que não é aleatória, mas 
que demonstra que, para Tchékhov, a noção de si 
mesmo possui uma dimensão estética intrínseca: 
enquanto, para Grotowski, o duplo projetado é 
aquele que observa, para Tchékhov é o que é 
observado. No primeiro, a operação se destina a 
promover uma expansão das fronteiras do corpo 
e da consciência e tem como alvo o impacto 
sobre o próprio atuante. No segundo caso, o 
vetor da duplicação ocorre de dentro para fora, 
pois o “eu” visualizado existe quando projetado 
no espaço, tal qual um território a ser preenchido 
pelas imagens já viventes no mundo interior 
do ator. Nesse processo, o ator depara-se como 
“belo” não apenas como atributo posterior ao ato, 
não enquanto parâmetro de julgamento, eficácia 
ou ornamento, mas como fonte da própria ação 
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sensação de afirmação do instante presente, pois 
as ações irrompiam de relações vivas, energias 
latentes e concretas, ao contrário de previamente 
planejados pelo intelecto. Ma e Alejandro insistiam 
que não buscássemos diretamente a ação, mas 
que percebêssemos todas essas múltiplas facetas 
da Atmosfera a partir do que ela poderia surgir. 
E, desse modo, as mudanças na cena surgiam 
não de modo premeditado e mecânico, e sim 
como consequência das relações estabelecidas 
pelas forças existentes no espaço, nos atuantes 
e entre esses. Era nesse contexto, afinal, que 
a metodologia de Tchékhov parece forjar as 
condições para o surgimento de uma qualidade 
de atuação que equilibra perfeitamente os estados 
ativo e passivo. 

Não seja impaciente em “desempenhar” 
ou “representar” a atmosfera com seu 
movimento. Não se iluda; tenha confiança 
no poder da atmosfera, imagine-a, corteje-a 
todo o tempo que for necessário [...] Um 
outro erro que você pode cometer é tentar 
obrigar-se a sentir a atmosfera. Procure 
evitar esse esforço. Você a sentirá à sua 
volta e dentro de si logo que concentrar 
nela adequadamente sua atenção. Ela 
agitará seus sentimentos naturalmente, 
sem nenhuma violência desnecessária 
e perturbadora de sua parte (CHEKHOV, 
2015, p.68).

Quando começamos a estudar as atmosferas 
presentes na peça O Jardim das Cerejeiras 
foi interessante notar que o procedimento de 
elaboração dos études permitia considerar não 
apenas as informações de ambiência fornecidas 
pelo dramaturgo, mas também as sugeridas pela 
escolha dos objetos cênicos, da iluminação e 
sonoridades do espaço, bem como da disposição 
dos corpos. Podíamos considerar ainda analogias 
com outras situações diferentes daquelas 
propostas pelo texto, em uma abordagem do 
material dramatúrgico que convocava a liberdade 
associativa, envolvendo em todas as instâncias 
a imaginação criativa dos atores. E quanto mais 
esses elementos eram considerados, mais os 

contemplar tanto as relações divinas quanto as 
humanas envolvidas na esfera artística, de modo 
a afirmar o princípio transcendental da obra sem 
subestimar os aspectos que a individualizam e a 
diferenciam. 

Antes de iniciarmos o estudo das Atmosferas 
a partir na peça O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov, Ma e Alejandro apresentaram aos 
participantes da vivência esse conceito por meio 
de alguns improvisos livres, ou études (estudos); 
nesses, a investigação por meio da ação não 
tinha como ponto de partida as Circunstâncias 
Propostas, tal qual propunha Stanislávski, e 
sim determinadas Atmosferas que, acordadas 
internamente, eram desconhecidas para os 
espectadores. Em uma segunda proposta, um 
grupo de atores iniciava uma cena sobre dada 
Atmosfera combinada previamente; quando essa 
já estava devidamente estabelecida, os atores de 
um segundo grupo deveriam entrar no improviso 
um a um e, sem saberem qual era o acordo 
dos primeiros, incorporavam-se à atmosfera 
estabelecida. Essas duas propostas tinham em 
comum a indicação de que não determinássemos 
previamente quais ações seriam realizadas, ou 
quais seriam as personagens ou circunstâncias 
envolvidas na situação. 

O que os études demonstravam é que a 
contribuição de cada ator provinha da sua 
capacidade de perceber aquilo que Tchékhov 
denomina a vontade da Atmosfera, a força 
dinâmica ou impulsora que vive nela (CHEKHOV, 
2015, p.60). Para tal interação, era solicitado 
aos atores que recorressem não aos seus 
recursos intelectuais, mas imaginativos e 
sensoriais, o que mais uma vez demandava uma 
presença conectada aos elementos externos 
e aos outros atores improvisadores. Ao entrar 
em cena, cada ator trazia consigo sua própria 
Atmosfera individual e, no encontro das múltiplas 
energias, os études realizados compunham um 
panorama atmosférico que não era de modo 
algum estagnado, mas que continua tensões, 
multiplicidade de focos e angulações. Visto que a 
instauração da Atmosfera era o que possibilitava o 
surgimento dos eventos e acontecimentos, e não 
o que resultava deles, havia em todos os études a 



Apoiadas nas questões mais básicas que 
envolvem a relação entre o artista e seu fazer, as 
lições tocam artesanalmente em determinados 
aspectos que estão na origem do próprio rito teatral 
e que remetem a uma compreensão do mesmo 
enquanto espaço de partilha e transformação 
do humano. Para além do modelo dramático 
convencionalmente associado à metodologia 
tchékhoviana, as lições antecipam dessa maneira 
o interesse sobre questões que, muitas décadas 
depois, Lehmann (2007, p.246) definiria como 
características de uma cena pós-dramática, como 
a noção de não-atuação ou a ideia de que os 
processos de comunicação com o público podem 
se dar a partir das afecções provocadas pelas 
relações e presenças que agem psicofisicamente 
na cena. 
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études revelavam aspectos desconhecidos do 
próprio texto, fazendo surgirem momentos que 
escapavam totalmente aos clichês fortemente 
reconhecíveis que costumam impregnar as 
montagens da obra de Anton Tchékhov. 

A apreciação e aprofundamento dos études 
realizados a partir das atmosferas, permitia 
perceber que as Circunstâncias Propostas pelo ator 
surgiam de maneira natural, como consequência 
de uma aproximação justa dessa “alma” do texto. 
Nesses procedimentos tchekhovianos ficava claro 
que se, para ele, a “alma” contém o “espírito” do 
autor, manifestado como ideias, a cena teatral 
não se limita a isso, expondo um entendimento 
absolutamente não textocêntrico do evento teatral. 
Integrada ao “corpo” da cena e às materialidades 
todas que constituem esse corpo, a Atmosfera-
alma, conforme abordada por Tchékhov, parece 
sugerir uma abordagem da composição teatral 
não enquanto resultado formal a ser alcançado 
e finalmente apreciado à distância pelos 
espectadores, mas como construção de um 
território de experiência comum entre atores e 
espectadores. Desse modo, a própria relação do 
espectador com a obra não se instaura apenas pelo 
entendimento racional do conteúdo apresentado, 
mas pelos sentidos suscitados, mais uma vez, 
pelos elementos visíveis e invisíveis que compõem 
o conjunto “corpo-alma-espírito” da obra. 

Conforme destacamos no início deste artigo, 
a importância de se compreender uma técnica 
teatral a partir dos valores e perspectivas culturais 
aos quais se referencia tem como propósito nos 
aproximar das raízes que sustentam e alimentam 
essas estruturas. No caso das lições de Mikhail 
Tchékhov, essa é a abordagem que nos impele 
justamente a não estancarmos nosso olhar 
nas camadas mais superficiais que nos fariam 
considerar a presença desse binômio “visível-
invisível” apenas sob uma perspectiva mística 
ou religiosa. Do mesmo modo, a utilização 
de certos termos, como irradiação, alma ou 
espírito, ainda que reflita fundamentos do 
pensamento antroposófico ou ortodoxo, constrói 
sistemicamente uma perspectiva absolutamente 
poética sobre o ofício teatral e, nesse sentido, não 
restrita a um único tempo ou lugar. 


