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O Teatro Escola Macunaíma tem como um dos seus eixos investir na 
formação de seu corpo docente, para tanto, além de reuniões semanais que 
têm como dois de seus focos o desenvolvimento de ferramentas pedagógicas 
de ensino e a investigação de sua metodologia artística inspirada no Sistema 
de Stanislávski, trouxe importantes artistas-educadores para partilharem 
suas práticas e conhecimentos com seus professores. Em março de 2017 
foi a vez de o Teatro Escola Macunaíma partilhar seus procedimentos 
artísticos e pedagógicos no Simpósio Internacional em Praga, República 
Tcheca, com o tema: The S Word: Merging Methodologies.  (a letra S: fusão 
de metodologias)

A escola foi representada pelo seu diretor, Luciano Castiel, e pelas 
professoras Marcela Grandolpho e Simone Shuba.  Preparamos uma 
apresentação de sessenta minutos, um painel intitulado Desenvolver a 
sensibilidade individual em um coletivo artístico. Luciano Castiel iniciou a 
partilha do Teatro Escola Macunaíma no Simpósio dando um panorama 
dos projetos desenvolvidos pelo Teatro Escola, dentre eles, a publicação da 
biografia de seu diretor entre 1980 e 2010, Nissim Castiel, e de pesquisas 
de seus professores e coordenadores através da Coleção Macunaíma no 
Palco: Uma Escola de Teatro, parceria entre a escola e a editora Perspectiva, 
que conta, por ora, com oito livros publicados. Castiel relatou também a 
experiência dos Cadernos de Registro Macu, revista publicada pela escola 
desde 2013 e que está em sua décima segunda edição. Essas revistas 
trazem importantes artigos de pesquisadores acerca da pedagogia teatral, 
entrevistas com criadores teatrais e registros das práticas artístico-
pedagógicas de professores, alunos e ex-alunos do Teatro Escola. O Projeto 
Chama também foi alvo da comunicação feita por Luciano. Nesse projeto, 
o sistema de Stanislávski é tema de investigação. A cada semestre, novos 
materiais bibliográficos são investigados acerca da obra de Konstantin 
Stanisklávski (1863-1938) em busca de um diálogo contínuo entre a 
teoria e a experiência prática de um coletivo de professores, que a cada 
semestre também se renova. Luciano Castiel fechou a sua participação 
relatando a importância das reuniões gerais que reúnem todo o corpo 
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texto dramático através de uma análise pela ação, 
que também leva em consideração o universo 
do autor, o universo da obra estudada, a partir 
de um importante enunciado de Stanislávski: o 
trabalho do ator sobre si mesmo, agregando a este 
princípio os seguintes enunciados, eu e o texto, o 
texto e a cena. 

A aproximação do aluno ao universo do autor 
é como uma experiência holística, que agrega a 
mente, o corpo e afeto do ator estudante, como 
propõe Stanislávski nos seus últimos anos. A 
experiência física e sensorial é feita através de 
procedimentos práticos que se relacionam com a 
poética do autor. Como exemplo foi partilhado um 
procedimento que o professor Paco Abreu propôs 
no Projeto Chama, em 2017, acerca do universo do 
dramaturgo sueco August Strindberg (1849-1912), 
a partir do estudo de sua obra Rumo a Damasco, 
escrita entre 1898 e 1901. Paco Abreu, em sua 
condução através da experiência prática com 
os professores participantes do Projeto Chama, 
colocou fitas crepe no chão que lembravam uma 
mandala2 – o mistério de Strindberg; propôs as 
seguintes ações aos professores: caminhar na 
mandala, na linha e fora da linha, simbolizando 
estar fora do eixo, empurrar a parede, quebrando 
qualquer padrão, deformar o corpo, construir e 
quebrar relações, características próprias desse 
autor.  A essa experiência agrega-se a pesquisa 
do contexto cultural e histórico do autor e sua 
relação com a sociedade.

Retornando a etapa de investigação que 

2. Representação geométrica da dinâmica relação entre o homem e o 
cosmo. Toda mandala é a exposição plástica e visual do retorno à unidade 
pela delimitação de um espaço sagrado e atualização de um tempo 
divino.

docente. Fundamental instrumento que permite 
a construção de um coletivo de professores 
em contínua formação e experiência artístico-
pedagógica.

Inicio a minha participação no painel 
Desenvolver a sensibilidade individual em um 
coletivo artístico com o sentido, para o Teatro Escola 
Macunaíma, em não se ter testes de aptidão para 
nossos alunos ingressarem na escola. Esta marca 
era muito cara para nosso saudoso diretor, Nissim 
Castiel, e fundamental para nossa coordenadora 
pedagógica, Debora Hummel, no sentido de uma 
escola para todos. 

Em seguida relato alguns aspectos do 
início da formação de nossos alunos no curso 
profissionalizante. O PA1, Preparação de 
Atores 1, onde o sistema de Stanislávski é um 
caminho, uma alfabetização para o sensível, 
para a sensibilização de nosso aluno através 
da estimulação de sua individualidade criativa. 
Alguns dos elementos ou conceitos do sistema 
de Stanislávski são condutores para esta jornada: 
Imaginação, Concentração, Comunicação, Tempo 
Ritmo, Circunstâncias Propostas, Acontecimentos 
e Tarefas. Em seguida expus como trabalhamos 
a Análise Ativa, termo cunhado, aqui no Brasil, 
por Eugênio Kusnet (1898-1975) a partir da última 
etapa de investigação artística e pedagógica 
de Konstantin Stanislávski, chamado por ele, 
e traduzido por Elena Vássina como o Novo 
Método de Ensaios, conhecido como Método 
das Ações Físicas e sistematizado por uma das 
mais importantes discípulas e colaboradoras de 
K. Stanislávski, Maria Knebel (1898-1995). No 
Teatro Escola Macunaíma, optamos pelo termo 
Análise Ativa, onde introduzimos o estudo do 


