
POR CARMINDA MENDES ANDRÉ1

Quando recebi o honroso convite para escrever na Revista da Escola 
Macunaíma, fiquei muito contente, pois fui aluna dessa escola quando 
dirigida por Silvio Zilber, ainda adolescente. Foi ali que tive certeza de que 
queria seguir o caminho do teatro. Formei-me pela ECA-USP e, ainda aluna, 
passei a ministrar aulas quando o Macu já era administrado por Nissim 
Castiel. E por lá estive por nove anos ininterruptos ministrando aulas em 
todas as classes. Isso entre as décadas de 1980 e 1990, quando “fazer 
teatro” era uma grande aventura nesse país. 

Muitos embates tivemos eu e o querido e saudoso Nissim. Esse, 
apaixonado pela escola stanislaviskiana, insistia em estruturar o programa 
pedagógico do Macunaíma em suas bases. Eu, filha dos surrealistas, 
insistia que não era possível montar Peter Handke ou Ionesco pelo Método 
das Ações Físicas de Stanislávski. Até 1995, apesar das inclinações 
de Nissim pelo teatro dramático, o Macunaíma era uma escola aberta 
às experimentações cênicas. Foi lá que tive oportunidade de realizar 
experimentos performáticos com textos de Jorge Lescano, Peder Hendke, 
Équilo, Ionesco dentre outros. Foi no delicioso teatrinho da Barão de 
Limeira (não sei porque esse endereço não consta na biografia da escola) 
que me descobri no teatro performático. Sou grata e devo muito de minha 
formação artística à tolerância de Nissim com minhas areias entupindo os 
bueiros, vidros quebrando em cena, rituais com música ao vivo, estudos 
de voz, tudo para a desgraça da vizinhança que muitas vezes nos saudava 
arremessando objetos de suas janelas. 

Mas, como era de se esperar, foram justamente as diferenças artísticas 
– teatro realista e teatro performático – o que me afastou do Macunaíma. 
Separação necessária, tal como a saída da casa dos pais; afastamento para 
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Uma aula à moda antiga. 
Tributo a Nissim Castiel



Dramática, inversamente à Lírica, o mundo se 
apresenta autônomo, “absoluto (não relativizado 
a um sujeito), emancipado do narrador e da 
interferência de qualquer sujeito, quer épico quer 
lírico” (ROSENFELD, 1985, p. 27). 

O fenômeno da “ausência” do autor na obra 
mostra que ele se fundiu às personagens; o 
fenômeno de experiência é a metamorfose. 
Consequentemente o drama exige o 
desenvolvimento autônomo dos acontecimentos 
que refletirá em um rigoroso encadeamento 
causal das cenas levando o “mecanismo 
dramático a mover-se sozinho, sem a presença de 
um mediador que o possa manter funcionando” 
(ROSENFELD, 1985, p. 30). 

O drama, fazendo com que as personagens 
falem por si, representa certo tipo de relação entre 
os sujeitos, mais precisamente sobre os conflitos 
gerados por vontades em oposição. Este fato 
justifica o porquê, no drama, domina a linguagem 
pelo diálogo sob a regência da função linguística 
apelativa (o desejo de influir, convencer, dissuadir).

Portanto, ao nos referir ao modelo dramático, 
falamos da busca pela experiência da integração 
de um sujeito ao mundo que habita, uma aposta 
na ação política do sujeito emancipado.  

A personagem dramática 
Genericamente pode-se resumir o modelo do 

herói dramático na figura do homem emancipado. 
A exemplo, cita-se o herói nos moldes hegelianos 
que apresenta um modelo de personagem – o 
protagonista – cuja ação dramática caracteriza-se 

dar espaço a que cada um pudesse aprofundar 
seus modos de viver a arte. 

Foram nove anos de maturação de um modo 
de pensar as artes cênicas que fundamentaram 
minha prática pedagógica até hoje. Tenho muito 
pelo que agradecer a Nissim e todos que foram 
meus colegas nessa escola, um espaço que, é 
preciso que se diga, foi de grande resistência nos 
anos de jumbo. 

No entanto, eu não poderia apresentar, nesse 
texto-aula, de tributo a Nissim, um discurso sobre 
o teatro de que tanto tenho me dedicado: o teatro 
performático. Prefiro apresentar as bases teóricas 
que me levaram a ele, que é o teatro dramático, que 
tanto estudamos juntos: eu, Nissim e tantos outros 
que também já se foram. Talvez, nesse viés, meu 
texto possa conversar com mais estreiteza com o 
projeto pedagógico atual da escola. Vamos lá.

O político no modelo dramático
Ao entender o drama como um modelo 

estético, podemos retirar daí uma concepção 
sobre o homem e sua relação com o mundo. 
Também uma concepção de como os homens 
e suas relações com o mundo poderiam ser. O 
modelo dramático idealiza a integração homem-
mundo percebendo-a, portanto, separada. 

Esta idéia sobre o drama está bem-posta na 
teoria literária. Anatol Rosenfeld diferencia os 
gêneros literários a partir da relação sujeito-
objeto.  Se na Lírica o sujeito abarca o mundo, 
não há oposição entre sujeito-objeto; na Épica 
o sujeito não se funde com o mundo. Na 
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por sua liberdade. Para Renata Pallottini (1989), 
a ação deste tipo de personagem “é a ação de 
quem, no drama, vai a busca dos seus objetivos 
consciente do que quer. É a ação de quem quer e 
faz. Da pessoa moral, consciente, com caráter. Do 
ser humano livre” (PALLOTINI, 1983, p. 16) De um 
sujeito emancipado, portanto.

Complementando, Augusto Boal (1982, p. 112) 
reconhece que o “belo humano” hegeliano traz, 
em suas ações, a qualidade de seus interesses 
que são universais (família, pátria, Estado, a Moral, 
a Sociedade… fazendo com que o particular 
espelhe o universal). Suas ações são justificadas 
por suas intenções.

Nesta concepção de personagem, os 
comportamentos belos seguem uma necessidade 

lógica originada em uma espécie de natureza 
moral que os orienta e racionaliza. Cabe ao herói 
exercer as leis universais determinantes desta 
lógica que lhe é natural.2  

Na outra ponta do fenômeno teatral, na 
plateia, o modelo do herói hegeliano convida os 
espectadores a reconhecer no “objeto estético3”, 
a expressão daquela natureza vocacionada para 
o bem. O reconhecimento de sua presença se 
manifesta no prazer provocado pela identificação. 
Neste sentido, pode-se dizer que a produção do 
conhecimento acontece por espelhamento, por 
coincidência. O espectador reconhece em si os 
propósitos justos daquela natureza em si através 
da contemplação da representação artística.

Porém, diferentemente da posição social do 
herói hegeliano, as personagens dos dramas 
modernos (a partir do romantismo) são homens 
comuns que buscam ações emancipatórias no 
próprio cotidiano. No entanto, aproximam-se 
daquele modelo de personagem em seu propósito 
existencial, qual seja: o de realizar a emancipação 
(pessoal e coletiva). 

Não mais com uma privilegiada posição social, 
nem com uma natureza humana excepcional, 
busca-se nas personagens do drama moderno 
o humano que há em si. Humano no sentido de 
universal, de absoluto. 

O drama moderno está sendo conceituado 
aqui como resultante de uma certa atitude ativa 
do homem diante de seu presente; atitude que 
o impulsiona a se apropriar de si e do presente 
e transformá-los. A crença nesta transformação, 
que é a crença na humanização dos indivíduos, 

2. Este conceito de história pode ser percebido quando analisamos a 
estrutura clássica do teatro dramático. Nesta, a idéia (também herdada 
de Aristóteles) de necessidade pode ser contemplada por algumas 
características atribuídas ao gênero dramático: a aparente ausência de um 
autor e o entrelaçamento dos fatos determinado pelas exigências internas 
da ação apresentada, que impõe ao poeta a criação de um rigoroso 
encadeamento causal, seriam, em nosso entender, as mais relevantes. 

3. Neste caso, a personagem ou o espetáculo.

A Casa de Bernarda Alba e Yerma (1980). Direção de 
Rubens Beito e Direção Musical de Wanderley Martins.
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justifica aquela atitude intervencionista. 
Neste sentido, pode-se reconhecer, tanto no 

modelo hegeliano como na primeira fase do drama 
moderno4, o ideal da “maioridade” kantiana (KANT, 
1974). Ou seja, da arte a serviço de sua emancipação 
de qualquer tutelagem. A personagem moderna, 
diferentemente do herói, se coloca a tarefa de 
construir a própria emancipação. No modelo 
clássico do drama, buscou-se alcançar esta meta 

na crença da transcendência do universal no 
particular realizável na natureza humana. 

Na modernidade, desde o romantismo, 
olha-se a vida cotidiana e busca-se um sentido 
transcendente para ela. Assim, o drama se 
constrói a partir dos sacrifícios diários dos homens 
nos trens, nas minas de carvão, no choro das 
viúvas e na tristeza das crianças trabalhadoras no 
início da industrialização. Querendo emancipar 
estes indivíduos do cotidiano massacrante que 
os envolve, a visão dos artistas, na época, foi a 
de apostar na força da arte como caminho para 
a emancipação da humanidade. Pode-se dizer que 
o que chamamos de “projeto moderno”, projeto 

4. As obras ditas naturalistas e realistas.

civilizatório inventado pelo ocidente, fundamenta-
se nessa luta pela emancipação do sujeito: seja 
pelas condicionantes hereditárias, seja pelas 
condicionantes sócio-econômicas, seja pela 
subjetividade.

É neste contexto que gostaríamos de incluir 
o trabalho de preparação do ator e de construção 
da personagem de Stanislávski. Trabalhos tão 
apreciados por Nissin. Afinal, é sob as bases 

do sistema stanislavskiano que o Projeto Escola 
Macunaíma definiu seu rumo em meados da 
década de 1990. 

Stanislávski: uma aposta na natureza humana
 A aposta de Stanislávski para a emancipação 

da humanidade centra-se no estudo das relações 
entre interioridade e exterioridade, buscando na 
intersecção de ambos a manifestação do espírito 
humano. Por meio de um árduo trabalho de 
revelação das intenções internas (plano interno) 
e de sua correspondência em forma de ações 
físicas (plano externo), o pedagogo aponta para 
um trabalho capaz de realizar a natureza criadora 
do ator. 

O ator constrói nos dois planos, criando um 
mapa de motivações internas e um mapa de 

O Congresso dos Pássaros (1982). Direção de Claudio 
Lucchesi e Direção Musical de Wanderley Martins.
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O Congresso dos Pássaros (1982). Direção de Claudio 
Lucchesi e Direção Musical de Wanderley Martins.
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ações físicas. Acredita-se que quanto maior a 
aproximação entre ambos, maior o número de 
pontos de intersecção. A integração total dos 
planos revela a verdade do indissolúvel elo entre 
corpo e alma. 

Há uma relação de dependência entre 
sentimento e ação. Em toda ação física originada 
de “fontes vivas da natureza humana e da 
experiência e sentimentos humanos” oculta-se 
uma ação interior (STANISLÁVSKI, 1984, p. 239).  

Do mesmo modo, toda ação interior oriunda da 
mesma fonte sugere a ação correspondente. 

A integração de ambos faz surgir o espírito 
humano da personagem. Este “faz surgir” é 

inconsciente, é produção do subconsciente 
do ator que, trabalhando as imposições dos 
julgamentos racionalistas, revela-se. Pode-se 
concluir que o conhecimento, revelado por meio 
de ações/intenções advindas da experiência 
do ator mergulhado em sua natureza criadora, 
guiado por suas leis, é o belo humano: a arte de 
viver um papel. 

Diz-se “belo”, porque “encarnar a 
personagem” torna-se uma maneira de vivenciar 
a transcendência do “ser outro de si”, de se 
experienciar para além de sua personalidade 

cotidiana. Interpreta-se este fenômeno como a 
possibilidade de se revelar o universal (a natureza 
criadora) no particular (o espírito humano) por 
meio de uma linguagem especifica: a linguagem 
do drama. Sem a exteriorização dos impulsos 
criadores revelados nos ensaios para se chegar 
ao subconsciente, não é possível a Stanislávski 
alcançar o objetivo do trabalho do ator, qual seja, 
o de exprimir a vida de um espírito humano “de 
forma artística e bela” (STANISLÁVSKI, 1984, 
p. 44). Assim, pode-se concluir que o processo 
de criação do autor se baseia em uma dialética 
que concilia subjetividade e objetividade como 
procedimento dominante para a construção do 

conhecimento artístico.  
Neste sentido, o caminho “correto” é trilhado 

pelas “leis da natureza”, pois retira-se do ator 
aquilo que lhe é próprio, não o impondo padrões 
exteriores de representação, isto é, não lhe 
forçando a natureza, mas deixando-a trabalhar. 

O trabalho sobre a natureza do ator remete à 
crença em um subconsciente que, manifestando-
se no corpo do ator, desperta uma espécie de 
vocação para o verdadeiro que é belo e bom. A 
inspiração (que é inconsciente) seria a prova de 
que a beleza, um dado da natureza, se manifesta 

O Congresso dos Pássaros (1982). Direção de Claudio 
Lucchesi e Direção Musical de Wanderley Martins.
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na subjetividade quando em condições propícias. 
“O ator não é dono de si. Sua natureza é que cria 
por ele. Ele é apenas o instrumento” afirma o 
autor (STANISLAÁVSKI, 1984, p. 315).

Salta aos olhos uma possível relação entre 
o pensamento de Stanislávski com o conceito 
de “juízo estético” de Kant. Kant se pauta na 
crença de que todos os homens possuem, nas 
mesmas condições subjetivas, a faculdade de 
julgar. Esta capacidade nos é dada, da mesma 
maneira que o belo nos é dado. Por isso não se 
pode concebê-lo, mas apenas realizá-lo. O juízo 
estético é a capacidade de reconhecer o belo. O 
critério para se reconhecer o belo está garantido 
pelo prazer que a contemplação da obra suscita 
no espectador. Prazer este desinteressado, livre 
de qualquer intenção que não a revelação da 
verdade. O belo revelado se manifesta também na 
subjetividade de quem o contempla. 

Para Stanislávski, o “espírito humano” (o belo 
humano) não se encontra no mapa das ações 
físicas, nem no mapa das intenções interiores. As 
materializações das intenções em forma de ações/
caracterizações funcionariam como linguagem 
adequada para a manifestação do belo. A forma 
evoca a beleza e se faz de tal maneira que pode 
também abrigar seu ser. 

Mas Stanislávski parece ir além e, ao aproximá-
lo de Hegel, nos parece que também o artista 
russo procura compreender o fenômeno do belo. 
Uma aproximação entre eles pode ser observada a 
partir da idéia de que o conhecimento é produzido 
no ponto em que sentimento e pensamento se 
harmonizam, quando deixam de ser opostos. 
No acordo entre o sentir e o pensar o mundo é 
pensado; e é pensado porque é pensável. Assim, 
para o autor russo, “não é possível inventar um 
sistema. Nascemos com ele dentro de nós, 
com uma capacidade inata de criatividade” 
(STANISLÁVSKI, 1984, p. 304). 

Um ponto que poderia ligar Kant, Hegel e 

Stanilávski trata-se da natureza criadora que, 
para todos, parece agir inconscientemente 
por fundamentar-se na ordem do absoluto. O 
conhecimento que ela produz (a revelação do 
espírito humano) sugere o belo (que é o bem 
desejado) instruindo o ator quanto ao caminho 
interpretativo a ser traçado. Por outro lado, instrui 
o espectador quanto a sua capacidade de realizar 
sua capacidade de transcender.

Longe de ser a imitação da realidade empírica, 
o realismo de Stanislávski aponta para a arte como 
o espaço das revelações do pensável do universal 
no particular do corpo do ator. Uma possibilidade 
de realização do humano com maiúscula. Um 

O Congresso dos Pássaros (1982). Direção de Claudio 
Lucchesi e Direção Musical de Wanderley Martins.
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espaço, portanto, de transcendência, pois o que 
se revela é uma totalidade, uma epifania.  

No entanto o ator não é uma totalidade, 
mas um particular com suas características de 
imperfeição, de não realização, de inacabamento. 
Em seu inacabamento, os impulsos dos atores 
tendenciam ao estereótipo5 e não ao criativo. 
O corpo do ator é, então, levado a um rigoroso 
treinamento, que o capacitará a adquirir uma 
“segunda natureza6”. Após esta transformação, 
o corpo é tomado como uma espécie de suporte 
sensível que deverá ser preparado a encarnar e 
manifestar as totalidades (viver papéis). 

Esta preparação transforma o ator (corpo, voz, 
mente e sentimentos) em uma espécie de “objeto 
sensível”, onde a qualidade de beleza, própria de 
todos os homens, desvela-se. Assim, justifica-
se, no método, a detalhada sensibilização que 
prepara o ator a viver um papel. 

Alcançado um “estado criador interior”, 
estudam-se os modos de expressar, na cena, 
os impulsos desta sensibilidade despertada. 
Nesta segunda fase, denominada de “método 
das ações físicas”, o ator constrói uma espécie 
de máscara epifânica proporcionando ao 
subconsciente libertar-se da escuridão. É como 
se o absoluto adquirisse linguagem apropriada e 
se manifestasse aos homens.  

Nas palavras do crítico Bernard Dort, o 
“sistema” seria o meio para o ator passar da 
condição de indivíduo absolutamente alienado 
por seu trabalho à condição de homem inteiro 
– mais homem que os demais homens, pois, 
nesta operação, adquiriria um poder sobre aquilo 
que Stanislávski denominou o “subconsciente” 
(DORT,1977, p. 111).  Neste sentido, o ator torna-
se o símbolo do homem livre através de seu 
ofício. E o processo de criação proposto se torna 

5. São as formas fixadas pela tradição em que não mais reconhecemos 
os impulsos criadores que as originaram ou, dizendo de outro modo, as 
formas que envelheceram diante do espectador contemporâneo.

6. Termo empregado por Stanislávski.

uma técnica para a realização do humano. Poxa, 
que projeto audacioso para a preparação do ser 
humano em sua dimensão política! Dimensão do 
homem público: o ator!

O outro do processo de produção do 
conhecimento: o espectador

Ao ser “agido” pelo subconsciente, o ator 
constrói a máscara epifânica da natureza criadora 
que vive em si e, ao vesti-la publicamente, celebra 
o ritual da identificação com o absoluto. 

Se o fenômeno básico do teatro dramático 
de Stanislávski é a metamorfose do ator em 
personagem7, a experiência estética proposta 
para o espectador será também a metamorfose 
de sua particularidade em universalidade através 
do efeito de identificação. Nesta concepção, o Eu 
se forma a partir de uma identidade. 

O processo de construção da personalidade 
do sujeito, ou seja, deste ser inteiro e sábio, 
exemplificado na preparação do ator para viver 
um papel no método de Stanislávski, processa-se 
por um movimento dialético de distanciamento e 
retorno a si. Ao ser outro, o ator amplia seu espectro 
de sensibilidade e, ao retornar a si estará com 
maior espessura espiritual. “A autoconsciência 
pressupõe não-identidade e identidade ao mesmo 
tempo; a identificação pressupõe a distância. No 
momento em que o homem se descobre, ele está 
além de si mesmo” nos diz Rosenfeld (1969) ao 
falar, no lugar de espectador, do fenômeno teatral 
do modelo dramático. Ao sair de si mesmo, o 
ator convida a plateia a fazer o mesmo. Atraídos 
pela identificação com a personagem, os 
espectadores são sugestionados a também se 
distanciar de si para retornar mais amplos, mais 
ricos e mais definidos8. A identificação significa a 
humanização daquele que se metarmofoseia. 

O conhecimento produzido pelo fenômeno 
do drama – e Stanislávski aqui é um exemplo 

7. Que, como vimos, significa manifestar o espírito humano.

8. Idem.



– é o símbolo. O conhecimento é da ordem do 
universal, do absoluto, do sujeito em maiúsculo. 
Contempla-se, nas formas sensíveis produzidas 
pela arte, uma perspectiva transcendente para o 
homem, qual seja: o belo humano. E se o belo é 
o bem, a metamorfose do ator revela a inclinação 
de sua natureza para o bem, fazendo o mesmo 
acontecer ao espectador, por ressonância.

Convidando o espectador a inserir-se 
simbolicamente na cena9 por meio da metamorfose 
que a identificação proporciona, Stanislávski 
identifica-o, no fenômeno teatral, também como 
sensibilidade em potencial. Novamente o “juízo 
estético” de Kant ressurge em paralelo. Trabalha-

se a capacidade do espectador de reconhecer 
o belo humano, reconhecimento que, por 
espelhamento, encontra-se na subjetividade. 
O belo, sendo a encarnação do bem, como já 
se disse anteriormente, suscita naquele que o 
contempla, sua vocação para realizar o bem. Fala-
se de natureza humana para natureza humana. 

O que legitima o reconhecimento da “qualidade 
do inesperado que me surpreende, avassala, 
espanta10”, ou seja, do reconhecimento do 
universal em cena, é o sentimento arrebatador que 

9. Diz-se simbolicamente, pois sua presença na cena é indireta.

10. Palavras de Stanislávski.

o abalará. Este sentimento, afirma Stanislávski, 
“é um acontecimento que marca toda uma 
existência”. Assim, é possível compreender que 
o efeito desejado é o de suscitar, no espectador, 
uma espécie de catarse. O que se espera é que o 
espectador saia renovado da sala de espetáculo, 
melhor do que entrou, mais esclarecido. E que 
diferença isso faria, se não fosse para fazer 
transbordar esse conhecimento adquirido por 
meio da experiência estética, para fora, para o 
mundo, para transformar a sociedade?

É esse o teatro que julguei Nissim ter a sua 
frente. É esse teatro que ele sonharia em realizar 
em sua escola? Não é pouca coisa. Tal como 
todos nós, que fazemos arte e vivemos como 
Faunos em ritual dionisíaco, Nissim também era 
um delirante, alguém que tentou (e realizou) atuar 
no mundo para torná-lo melhor por meio de sua 
escola.   
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