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indicação da pesquisadora russa Elena Vássina, 
tive a oportunidade de conhecer e participar de 
duas imersões artísticas com o diretor e pedagogo 
colombiano Alejandro González Puche.

A primeira foi a Residência Artística – Imersão 
Tchékhov, realizada de 03 a 15 de outubro de 
2016, por meio do projeto O Foco na Cena, criado 
pela própria Cia Teatro da Cidade, para o edital 
Territórios de 2015 do Proac (Programa de Ação 
Cultural), da Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo.  

A outra oportunidade foi a vivência JOGOS 
DE ENSEMBLE E ESTRUTURA: OS PRINCÍPIOS 
TEATRAIS DE MIKHAIL TCHÉKHOV, que ocorreu 
nos dias 23, 24, 26 e 27 de janeiro de 2017, 
destinada exclusivamente ao corpo docente do 
Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo. 

Referência na prática e pesquisa do Sistema 
Stanislávski no Brasil, a escola proporcionou aos 
professores 28 horas de trabalho com Puche e 
com Ma Zhenghong, também diretora de teatro, 
pedagoga e professora do Departamento de 
Artes Cênicas da Universidade do Valle, em Cali, 
Colômbia. 

Nessas duas oportunidades, tive o privilégio de 
participar do treinamento para ator proposto por 
Alejandro Puche, baseado nos princípios teatrais 
das “Lecciones de Mijail Chéjov en el Teatro Estatal 
de Lituania (1932)”2. Ma Zhenghong e Alejandro 
Puche resgataram a metodologia desenvolvida 
pelo ator e diretor russo, em 1932, aos atores do 
Teatro Estatal da Lituânia, esquecida inclusive 
na Rússia. Os diretores e pedagogos, além de 

2. 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.

POR ANDREIA BARROS1 

O desafio de contribuir para a transformação 
do ator no palco é muito grande e pode ser 
abordado de várias formas, e a tentação de utilizar 
conceitos acumulados nos mais de trinta anos de 
trabalho no teatro são ainda maiores. O trabalho 
de criação do ator é permanente e infinito e pode 
ser estimulado de acordo com a potencialidade 
individual e coletiva, não há regras fixas. No 
teatro, estamos sempre começando um processo 
novo e instigante e cujo resultado ainda é 
desconhecido, pois o ator, independentemente do 
autor e / ou do encenador, é a peça fundamental 
no processo de criação. Podemos dizer que o ator: 
“(...) torna-se independente da direção, e também, 
e principalmente, dos ismos que tentam definir as 
várias estéticas. O ator passa a ser uma potência 
criadora em si” (FERRACINI, 2012, p.63).

O desafio em tornar-me uma “potência 
criadora” e, ao mesmo tempo, contribuir para a 
formação e informação de “potenciais criadores” 
me proporciona uma busca inquieta de práticas 
e ferramentas para encontrar caminhos de 
criação e pesquisa contínua, com o objetivo de 
potencializar o “estar presente e vivo” em cena.

Essa busca incessante da pesquisa da arte 
teatral faz parte da rotina da Cia Teatro da Cidade, 
de São José dos Campos, a qual integro desde 
a sua criação em 1990. Em função dessa eterna 
busca do trabalho de criação do ator, e por 
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A potência da criação poética da cena



atoral. A mesma cena foi criada por diferentes 
atores e sempre com olhares instigantes e 
provocadores e que contribuíam para o debate 
e a busca da criação contínua da personagem, 
tornando-a um ser vivo e livre. 

Em um dos treinamentos, analisamos uma 
cena de Tio Vania, na qual os Acontecimentos e 
a Atmosfera eram de abandono, vazio, deriva, 
despedida. Preenchidos por essas sensações 
apontadas por todos os participantes, fomos para 
o palco colocar em prática tudo isso. 

“Divirtam-se!”, dizia Puche. “Não deem 
muito poder à razão e trabalhem a vivência com 
o corpo!”, continuava. “Energia, percepção e 
imaginação!”, destacava ele.  “Não ilustrem, não 
atuem”, provocava, “a Atmosfera tem movimento, 
mas não tem ilustração!” Pensava comigo: mas as 
personagens estão no clima de abandono, vazio, 
deriva, despedida....

Em seguida, Puche fez um exercício muito 
simples: uma corrida. Imaginar uma corrida e 
fazer todo o trajeto em um pequeno espaço. Correr 
nesse espaço. Imaginar a corrida. Bingo! 

No trabalho o ator deve sempre começar 
de si mesmo, da própria qualidade natural, 
e então continuar de acordo com as leis 
da criatividade [...]. A arte começa quando 
não existe papel, existe somente o “eu” 
em uma dada circunstância da peça [...]. 
O ator realmente atua e vive seus próprios 
sentimentos: ele toca, cheira, ouve, vê com 
toda a finesse de seu organismo, seus 
nervos; ele verdadeiramente atua com eles 
(STANISLÁVSKI apud FERRACINI, 2012, 
p.62).

resgatarem a metodologia, eles a traduziram 
para o espanhol e o chinês e a investigaram com 
diferentes atores em vários países.

De acordo com Puche, Mikhail Tchékhov em 
seus princípios como pesquisador, constrói uma 
metodologia em que coloca o ator frente ao 
abismo do coletivo e promove o debate entre os 
atos visível e invisível. E ao nos depararmos com 
esse “abismo coletivo” é que surge o nosso maior 
desafio: não perdermos a individualidade. 

Nos encontros com a Cia Teatro da Cidade e 
com o Teatro Escola Macunaíma, os treinamentos 
estavam associados, respectivamente, às obras Tio 
Vânia e O Jardim das Cerejeiras, ambas do escritor 
russo Anton Tchékhov, considerado o renovador 
da arte dramática e do teatro contemporâneo, e 
não por acaso tio de Mikhail. 

Em São José dos Campos, não tivemos 
a presença da diretora Ma Zhenghong, mas 
contamos com a orientação conceitual e teórica 
da pesquisadora russa Elena Vássina. Nessa 
imersão, a proposta inicial era realizarmos cerca 
de sessenta horas de estudos teóricos e práticos 
de Tio Vânia, por meio de análises, criação de cenas 
e demonstração de trabalho aberta ao público. 

O encontro, porém, foi tão potente que 
passamos e muito das sessenta horas previstas 
de trabalho. Foram mais de cem horas de 
estudos, treinamentos e, no final, apresentamos 
praticamente a peça inteira. 

O treinamento foi profundo e, ao mesmo 
tempo, prazeroso, proporcionando de maneira 
prática e simples a conexão entre o ator e a sua 
individualidade criativa. A imersão reuniu quinze 
atores com diferentes formações, mas todos com 
o real interesse de viver um processo de criação 
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o público é atraído para o teatro; e que 
o teatro contemporâneo e os atores 
esqueceram.  Os atores contemporâneos 
executam as obras de maneira lógica e 
psicológica, com o significado da obra; e se 
esqueceram, precisamente, da atmosfera. 
[...] um espetáculo sem atmosfera, uma 
obra sem atmosfera é precisamente o que 
nós podemos ler em um livro, quando a 
peça foi escrita. Ali encontramos o sentido, 
a psicologia e a lógica (que atuam os atores 
contemporâneos), mas não encontramos 
sua atmosfera. Nós não podemos ler no livro 
a sua atmosfera. A atmosfera está sozinha 
no palco. E os atores e o diretor devem 
encontrá-la. Um homem lendo uma obra 
nunca poderá ver a atmosfera. E só quando 
dois homens (atores), três ou mais se 
reúnem, juntos (por meio da comunicação 
entre eles) podem representar a atmosfera 
de diálogo entre as diferentes cenas e da 
obra completa. E precisamente o público 
quer assistir a esta atmosfera, mais 
precisamente senti-la, indo ao teatro3.

3. Tradução da autora para: “Y precisamente es esta atmosfera (aquella 
atmosfera del espectáculo) gracias a la cual nosotros resultamos en la 
escena y gracias a la cual el público es atraído al teatro; y que el teatro 
contemporáneo y los actores olvidaron. Los actores contemporáneos 
actúan las obras de manera lógica, sicológica, con el sentido de la obra; y 
olvidaron, precisamente, la atmósfera. [...] un espectáculo sin atmosfera, 
una obra sin atmósfera es precisamente aquello que podemos leer en 
un libro, cuando la obra há sido escrita. un espetáculo sin atmósfera, 
una obra sin atmósfera es precisamente aquello que podemos leer en 
un libro, cuando la obra ha sido escrita. Allí encontramos el sentido, la 
sicología y la lógica (lo que actúan los actores contemporáneos) pero 
ahí no encontramos su atmósfera. Nosotros no podemos leer en el libro 
la atmósfera de la obra. La atmósfera se encuentra solo en el escenario. 
Y el director ey los actores deben encontrarla. Un hombre leyendo una 
obra nunca podrá visualizar la atmósfera. Y solamente cuando se reúnen 
dos hombres (actores), tres o mas, ellos conjuntamente (a través de la 
comunicación entre ellos) pueden representar la atmósfera del diálogo de 
las diferentes escenas y de la obra completa. Y precisamente el público 
quiere observar esta atmósfera, mas precisamente sentirla, acudiendo 
al teatro” (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.30-31).

Os exercícios propostos trabalham muito 
o coletivo, às vezes com bolas e bastões, mas 
sempre em busca de uma “energia coletiva” e 
sem comandos e nem líderes. Dentre os pilares 
da técnica de Mikhail Tchékhov estão: Corpo 
e Centros Imaginários, Objetivos, Atmosferas, 
Qualidades, Agilidade e Energia Interna. 

O treinamento corporal é muito instigante e 
nos coloca em estado de prontidão. Um mesmo 
exercício simples possibilita variações que 
mantêm o participante “ligado” e conectado com 
ele mesmo, com o outro e com o espaço. 

Um dos mais potentes era o de caminhar pela 
sala em várias direções, parar sem comando 
para encontrar a “energia coletiva”. Voltar a 
caminhar juntos sem liderança e comunicar-se 
“internamente” e, ao mesmo tempo, com o todo.

Outro exercício instigante e, ao mesmo 
tempo, divertido: em círculo, bater palmas com 
o objetivo de “jogar” para o outro. Em seguida, o 
mesmo exercício das palmas, com a variação de 
recomeçar o jogo depois de ter “jogado” para oito 
pessoas. Mais uma variação: recomeçar o jogo, 
mas sem repetir a pessoa que recebe as palmas. 

Do círculo, todos caminhando pelo espaço, 
repetindo as variações e acrescentando outras em 
ritmo acelerado. E o mais importante do caminhar 
é não “andar em círculo”, mas sim em várias 
direções. Perceber quando mandar a palma, 
como estou para recebê-la e a quem vou enviar.

A busca das Atmosferas para a criação de 
cenas e o entendimento das obras Tio Vânia e 
O Jardim das Cerejeiras demandam um estudo 
primoroso, preciso, intenso e decisivo para um 
resultado orgânico e vivo do ator no palco.  

É precisamente esta atmosfera (a 
atmosfera do espetáculo) graças à qual 
nós realizamos a cena e graças à qual 



de Partida é o que já aconteceu antes da cena 
estudada, por isso, era necessário analisar cada 
fala, cada marcação e cada detalhe. Infelizmente, 
por questão de tempo, não foi possível analisar as 
obras completas, somente algumas cenas.  

Esse trabalho de análise é muito empolgante 
e instigante. Pena que hoje o tempo escasso 
e a necessidade de “sobrevivência” no teatro, 
na maioria das vezes, não permitam um 
aprofundamento de estudo das obras. São 
raras as produções que ainda conseguem 
elenco disponível para realizar um processo 
longo e profundo de pesquisa, Análise Ativa e 
compreensão plena da obra artística e da poética 
da cena. 

Seria importante que grupos e escolas de teatro 
de uma maneira geral adotassem esse processo 
pedagógico tão importante e fundamental na 
formação de atores e de constantes atualizações 
das práticas em sala de aula. Essa vem sendo uma 
prática louvável do Teatro Escola Macunaíma que, 
além de um estudo profundo e contínuo da obra 
de Stanislávski, possibilita aos seus professores e 
mestres atualizações fundamentais para a prática 
do compartilhamento de conhecimentos do teatro, 
dentro e fora da sala de aula. A experiência com 
Alejandro Puche e Ma Zhengong foi um precioso 
exemplo disto. 
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Alejandro Puche analisava no texto as 
Atmosferas de cada cena: se era dia ou noite, 
frio ou calor, ansiedade da espera ou a vergonha 
pela demora, se a personagem estava animada 
ou apática, entre outros fatores. O interessante 
também era analisar as “forças” da natureza 
com relação às sensações e o momento vivido 
pelas personagens, por exemplo, se havia uma 
tempestade, também havia uma “tempestade” na 
vida das personagens.

  Por meio desse estudo e da “comunicação 
entre os atores em cena”, podíamos criar 
uma Atmosfera de um momento “concreto e 
específico” da personagem. Não era possível 
“atuar” ou “ilustrar” o clima, mas imaginar a obra 
e a personagem naquele “momento” específico 
de todo o texto. Interessante que essa busca nos 
fazia “encontrar” o cômico das personagens de 
Tchékhov, que sempre imaginávamos de forma 
“pesada”, “tristes” e “desanimadas”. 

Outra análise precisa das obras era em relação 
à cultura da Rússia, já que os textos propostos 
para estudos e análises eram de Tchékhov. As 
personagens bebem vodca e não vinho; o quanto 
bebem e a que horas bebem o Samovar; não 
gostam de picles, no caso de Tio Vânia; os conflitos 
entre o ritmo rural e o ritmo urbano precisamente 
da cultura russa; a sociedade patriarcal refletida 
em como as mulheres se vestem, prendem os 
cabelos etc.

Durante o processo de trabalho, também 
foram analisadas as características das obras de 
Anton Tchékhov, cujas personagens são pessoas 
idealistas e honestas, que pensam no bem de 
toda a humanidade, mas mal conseguem resolver 
problemas de sua própria vida. 

E para cada cena, o diretor e pedagogo 
colombiano analisava os Acontecimentos de 
Partida (ou Inicial) e o Principal. O Acontecimento 


