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MESA RELATO DE EXPERIÊNCIA “O Que 
É Importante Desenvolver para se Conquistar o 
Estado do ‘Hoje, Aqui e Agora’ no Teatro?”

PALESTRANTES: Mônica Granndo e Renata 
Kamla

MEDIADORA: Dalila D’Cruz
DALILA D’CRUZ – Boa tarde! Estamos 

chegando aos últimos momentos do nosso 
seminário. Eu quero agradecer a presença de 
todos! Meu nome é Dalila e eu sou professora do 
Macunaíma. Eu quero dizer que eu estou muito 
emocionada de estar aqui, honrada de estar na 
presença da Mônica e da Renata, que foram 
minhas professoras aqui na escola. E esta é a 
parte que eu acho a mais linda, porque hoje eu 
estou aqui ao lado delas. Isto mostra o quanto é 
importante um trabalho de parceria, o quanto é 
importante o diálogo que construímos lá atrás e 
o que foi construído ao longo da minha carreira 
como atriz. Eu estou completando agora dez 
anos de formada no Teatro Escola Macunaíma 
e, para mim, é uma honra muito grande estar 
na presença de vocês agora. Esta é uma mesa 
de relato de experiência, então, do que elas vão 
tratar aqui? “O Que É Importante Desenvolver 
para se Conquistar o Estado do ‘Hoje, Aqui e 
Agora’ no Teatro?” A professora Mônica Granndo 
apresentará os caminhos que percorreu, 
seguindo o esquema dos études proposto 
por Bella Merlin para a aproximação do texto-
cena, cena-texto, explorando assim um possível 
caminho para tornar o texto dramático vivo na fala 
do ator. Renata Kamla apresentará como abordou 
os procedimentos presentes na pedagogia da 
diretora Ariane Mnouchkine para a conquista 
do estado de presença, desenvolvimento da 
imaginação e suas conexões com a perejivánie 
presente na pedagogia de K. Stanislávski. 

MÔNICA GRANNDO1 – Boa tarde, pessoal! 
Obrigada pela presença de todos! Queria 
agradecer primeiramente à coordenação da 
escola e a toda equipe que nos deu a oportunidade 
de estar aqui, de estar trocando com vocês nossos 
aprendizados e, com certeza, de continuar 
aprofundando as nossas pesquisas. Eu vou falar 
sobre como tornar minhas as palavras do autor, 
como tornar orgânicas as minhas palavras 
quando escritas por outro. Eu sempre me pergunto 
como fazer isto e como deixar realmente deixar o 
texto orgânico na palavra, na vida do ator. E, no 
semestre passado, eu tive a oportunidade de 
trabalhar com uma turma de PAMIX da Unidade 
do Macunaíma de Alphaville aos sábados pela 
manhã. Nós pudemos desenvolver esta pesquisa, 
e hoje vou falar para vocês sobre como foi a nossa 
experiência, os nossos aprendizados. Chegou 
para mim um texto da Bella Merlin – “Hoje, Aqui e 
Agora – Análise Ativa Para o Ator do Século XXI”2 
– em que ela fala sobre uma sequência de études 
que exploram o caminho para tornar o texto 
dramático vivo na fala do ator. A gente montou a 
peça Rastro Atrás, do Jorge Andrade. Nesse 
processo, este texto foi o guia para que a gente 
construísse a nossa montagem. No começo do 
trabalho, a gente sempre se pergunta sobre qual é 
o nosso Superobjetivo antes mesmo de chegar ao 
texto. O início de um semestre é sempre muito 
importante para mim, porque nos jogos e estudos 
dos encontros com a turma, eu levanto muitas 
referências, como guias para o meu trabalho. Eu 

1. Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp, mestra em Comunicação e 
Semiótica pela PUC-SP e autora de O Gesto Vocal – A Comunicação e a 
Gestualidade da Voz no Teatro Físico (Perspectiva, 2015).

2. Traduzido para fins de estudo, este capítulo originalmente se chama 
“Here, Today, Now – Active Analysis For the Twenty-First-Century Actor” e 
foi publicado em WHITE, Andrew (org.). The Routledge Companion to 
Stanislavsky. Routledge: Abindgon, 2013, p.325-340.

1º Seminário Stanislávski em Ação: 
Um Olhar Investigativo Sobre o Sistema 



entro em contato com os “quereres” da turma, as 
vontades, as ansiedades e os desejos, e observo 
as relações entre os alunos, isso é muito 
importante: quais são as lideranças do grupo, os 
desejos individuais. E, com este material, eu 
começo a traçar um caminho junto com a turma. 
Desse nosso primeiro mês de estudos práticos, de 
jogos, de cenas, de diálogos, vivências, a gente 
chegou ao texto do Jorge Andrade, Rastro Atrás. 
Uma coisa que eu acredito é que não adianta 
decorar o texto sem antes entendê-lo. A gente tem 
os alunos, a turma, a gente tem a cena que quer 
desenvolver e o texto, como três elementos 
separados, distintos, apesar do nosso desejo de 
aproximação. Nesta relação, nós sempre temos 
dúvidas: “Será que eu leio em cena?” “Será que eu 
não leio?” Como eu vou para a cena?” Este primeiro 
contato com o texto gera um momento de caos 
que se estabelecer em nosso pensamento, em 
nosso olhar, e ficamos sempre com a pergunta: “E 
agora?” Uma das coisas importantes que tanto a 
Bella Merlin fala quanto eu gosto de fazer e 
acredito em um trabalho de formação, é a 
elaboração de perguntas, perguntas que nós 
lançamos para que os études aconteçam. Eu 
separei algumas delas que nós nos fizemos 
durante os études, e o importante que elas 
aconteciam sempre no momento antes da prática. 
Nos primeiros études, a gente trabalhou as cenas 
só com ação, sem o texto, sem a fala, mas nós 
íamos até o texto e fazíamos a pergunta: “O que 
acontece na cena sem o que o resto da narrativa 
não poderia se desdobrar?” Nós nos 
perguntávamos sobre aquele momento ímpar, 
único daquela cena e íamos para ela, 
vivenciávamos este primeiro étude de todas ou 
quase todas as cenas que levantamos e 
escolhemos para aquele momento do trabalho. 

Num outro momento, numa outra aula, nós nos 
perguntávamos sobre o que estávamos fazendo 
em uma cena que complementava um outro 
elemento. E assim a gente foi juntando as peças, 
como em um grande quebra-cabeça, pergunta à 
pergunta, aula à aula, cena à cena: “Com quem 
eu me relaciono nessas circunstâncias?” “Qual a 
minha relação com cada uma dessas pessoas 
que estão em cena comigo?” O que se revela neste 
momento da peça?” “Qual o Acontecimento 
Principal daquele momento que nós estamos 
estudando?” Isto tudo ainda sem decorar o texto, 
mas o ouvindo, o falando com as nossas palavras. 
Esta aproximação é muito curiosa. Eu vim de uma 
escola em que a gente, por muitas vezes, 
trabalhava com o texto na mão, e eu ainda faço 
isso, porque a gente tem um apego muito grande 
pelo texto. Mas como é sair dele, ir se soltando 
dele? Com a turma do Rastro Atrás, um dos nossos 
combinados é que o texto não ia para cena, mas 
sim aquilo que nós perguntávamos para ele. E, no 
decorrer do processo, começava a aparecer uma 
palavra que estava lá na peça, depois uma frase, 
até um conteúdo todo, mas não sem antes eles 
entenderem o que estavam falando. Caso 
contrário, não adianta nada o jogo, a cena, as 
conexões entre cada um de nós. Outra pergunta 
que nós nos fizemos foi “Por que o autor escreveu 
esta peça?” A gente sempre faz um estudo do 
autor, da sua história, da sua dramaturgia, do seu 
contexto histórico e social, sobre o que é a peça, 
sobre qual o Superobjetivo do autor, como nós 
nos relacionamos com ele, como ele também se 
aproxima do nosso Superobjetivo. O Superobjetivo 
de uma turma ou grupo por vezes se ressignifica, 
assim como em um trabalho de pesquisa, em que 
às vezes a pergunta muda, se transforma, por 
vezes ela se aprofunda e se mantém a mesma. 
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Nessa turma, nós queríamos falar sobre os laços 
familiares, os encontros, as conexões entre as 
pessoas neste momento histórico. E, para isso, foi 
feito um rastro atrás em cada uma das nossas 
histórias para que a gente chegasse à história do 
Jorge Andrade, com as nossas histórias também. 
Uma coisa muito importante nesse processo, foi 
estabelecer uma relação de escuta entre nós. Nós 
éramos uma turma de 22 alunos, com histórias 
muito diversas e que estavam em estágios 
diferentes de formação. Eu gosto de turmas 
grandes, com vinte, 21 alunos! É um desafio, mas 
é muito gostoso. E nós estabelecemos uma 
relação de escuta muito grande, de estar atento à 
presença ou à ausência de cada um na sala de 
aula. Nós nos perguntávamos sobre o porquê 
alguém faltou, o porquê alguém chega atrasado e 
procurávamos começar no horário, mesmo se 
apenas uma pessoa tivesse chegado. É importante 
começar no horário, porque quem chega está 
pronto, quer trabalhar. Este foi um dos nossos 
combinados em nosso contrato de ética, que foi 
muito importante. Nos primeiros dias, alguns 
comentavam: “Contrato de ética? Como será isto?” 
Mas ele foi muito importante, porque dava nove 

horas e nós estávamos lá, prontos para trabalhar, 
com exceções, às vezes, que também acontecem, 
devido ao trânsito, à chuva. Foi muito importante 
fazer esse contrato de ética e ter claro esse 
caminho para nós. E eu senti, ao longo do 
processo, que foi acontecendo uma aproximação 
entre os três elementos que citei: os alunos, a 
cena e o texto. Às vezes a cena era curtinha, mas 
a essência dela estava lá, e ela ia crescendo nas 
suas beiradas, nas margens, nas ações. A questão 
da escutatória, também foi muito importante para 
que isso acontecesse. Este termo, escutatória, é 
do Rubem Alves. Ele tem um artigo que se chama 
“Escutatória” e que a gente gosta muito. Então os 
atores vão construindo a cena por meio uns dos 
outros, e esta qualidade de escuta naturalmente 
fortalece o músculo da constante improvisação 
interna. Mesmo quando a mise-en-scène 
eventualmente se torna fixa e as falas do texto 
estão na ponta da língua, todos estão habituados 
a se adaptar e a responder uns aos outros de uma 
forma viva e divertida. É essencial entender o 
benefício do étude. É muito importante para mim 
que os atores se sintam confortáveis e livres em 
cena, essa coisa de estar no jogo. E não é por que 
eu descobri uma ação que eu não posso fazer 
essa ação repetidas vezes e descobrir como 
realizá-la cada uma das vezes com uma 
intensidade diferente, estabelecer uma relação 
diferente com esta cena. Assim também com as 
falas, assim com o jogo, assim com a interação, 
com o estar sempre pronto a perceber e ouvir o 
outro, para que o palco não fique amarrado, mas 
sim livre, livre para novas descobertas. A gente 
descobre nos estudos, uma forma, um caminho, 
uma cor, uma luz, o brilho da interpretação, mas 
depois, com a repetição, em alguns momentos 
das apresentações, isso pode congelar, endurecer. 
Eu sempre acho lindo quando vou ver um 
espetáculo em que o ator faz uma coisa que eu 

Elenco da montagem da peça Rastro Atrás, de Jorge 
Andrade, com direção artística e pedagógica de Mônica 
Grando.
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digo “Nossa, como ele conseguiu fazer isso 
agora?” Se eu tiver tempo e dinheiro, eu vou ver de 
novo! E o mais legal é ser surpreendido de novo 
naquele momento por aquele ator, e de novo, e de 
novo, e de novo. É genial! Esta é nossa busca: 
pode ser igual e ser diferente. Isto é sempre a 
minha grande busca, como atriz, como diretora-
pedagoga, no meu trabalho. Mas não adianta 
nada só fazer perguntas, a gente tem que 
conversar sobre os études, e esta é uma discussão 
contínua. Não é porque uma cena foi desenvolvida 
num dia e encontrou a sua cor, o seu caminho, 
que a gente para de se perguntar, para de observá-
la. Isto sempre tem que ser um ponto de vista 
sempre do nosso trabalho: se perguntar, se olhar 
e se observar em cena. Perguntas e observações 
comuns: “O que pareceu sincero e o que ficou 
falso para mim dentro da cena?” Às vezes uma 
pessoa teve uma sensação e você teve outra, não 
importa, é um jogo. Para as descobertas, às vezes 
é importante a comparação com o texto: 
“Comparando as palavras que você disse nas 
improvisações com as palavras do autor, elas se 
aproximaram?” “Como foi feita esta aproximação?” 
Às vezes a gente precisa deste diálogo, ainda mais 
quando se trabalha com um texto clássico, como 
Shakespeare, por exemplo. O Jorge Andrade é 
brasileiro, é bastante atual na sua linguagem, isto 
facilita, a linguagem dele é muito fluída, é muito 
dinâmica. A mise-en-scène, a cena, o espetáculo 
que é criado intuitivamente pelos atores, quando 
vai para o palco, precisa da luz, e nós temos que 
sentir este novo espaço, até mesmo fazer 
adaptações. Isso tudo tem que ter um diálogo 
constante, entre nós atores daquele projeto, com 
espaço em que a gente está trabalhando, e com a 
plateia, que é o que mantém o teatro vivo. O trecho 
que eu vou ler agora é do capítulo da Bella Merlin 
que eu citei. Uma das atrizes, a Laura James, da 
peça The Children’s Hour fala assim: “As falas se 

aprenderam sozinhas - junto com os pensamentos. 
Foi científico. Nós as quebrávamos, nós 
tentávamos dizer o que acontecia com as nossas 
próprias palavras, depois encaixávamos tudo. Não 
foi uma questão de ‘acreditar’ em algo. Havia um 
método por trás disso tudo.” Eu peguei esta frase, 
porque este texto foi o meu guia. E porque, nos 
relatos finais dos alunos, ela apareceu muitas 
vezes, ainda que de formas diferentes. Então a 
gente teve o grande círculo, a grande cena, a 
montagem da peça, aluno, cena, texto, tudo 
compondo esta relação, que é o que a gente 
espera que aconteça na hora da apresentação. Eu 
fiquei muito feliz com este trabalho, a gente teve 
realmente um encontro muito grato e feliz! Teve 
uma coisa que aconteceu no dia da estreia. Estava 
aquele calor de dezembro – nos apresentamos 
nos dias 21, 22 e 23 –, aquela loucura de final de 
ano nesta cidade. Nós íamos nos apresentar aqui 
no teatro 3, mas quando eu cheguei de manhã, 
por sugestão da Debora, nós nos mudamos para 
o teatro 1. Eu entrei, o teatro estava gostoso, 
fresquinho, mas nós mudamos de teatro no dia da 
estreia e foi lindo. O espetáculo parece que tinha 
sido feito para lá, de alguma forma se encaixou e 

Cena da montagem de Rastro Atrás. Em primeiro plano, 
estão Joel Rodrigues, Thais Genovese, Alicia Freitas e 
Roberta Augusta e, ao fundo, Leo Delbo e Gabriel Andrade.
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todo mundo ficou à vontade. Nossa, como é bom 
ser pego de surpresa e a surpresa dar certo! Uma 
coisa importante: durante o processo, na nossa 
concepção do trabalho, nós tínhamos imaginado 
uma disposição cênica diferente da que se 
realizou. No dia do ensaio no teatro, nós o fizemos 
no teatro 3, e o espetáculo era para ser feito ao 
longo deste espaço comprido. Nós ensaiamos 
todas as cenas assim. Mas eu fui pra casa 
completamente incomodada, tinha alguma coisa 
errada, não era possível! Eu peguei as minhas 
anotações, voltei para o texto, tentei ouvir o texto, 
assim como nós nos ouvíamos uns aos outros, e 
eu o encontrei. Na aula seguinte, duas ou três 
semanas antes da nossa estreia, eu falei: “Vamos 
mudar a disposição, daqui para cá!” Foi a primeira 
grande mudança que aconteceu. A peça acontecia 
no presente, nas memórias de delírio, no passado, 
nesta linha, e, na nova disposição, parece que a 
ação atravessou esta linha de ponta a ponta, e os 
olhares foram construídos na cena, a partir de 
cada memória, a partir de cada ação presente. 
Talvez os dois elencos, o que estava no passado e 
o que estava no presente, tenham se encontrado 
e se conectado. A comunhão aconteceu, a 
comunicação aconteceu, aquele momento foi um 
acontecimento pedagógico. “Este é o ponto em 
que o verdadeiro encontro criativo acontece entre 
o ator e o autor e que cria aquela alegria que 
subsequentemente irá carregar seu futuro cênico: 
aquele nós todos ali” (Stanislávski, conforme 
Maria Knebel, em citação no texto da Bella Merlin). 
As descobertas: a importância da concentração, 
das parcerias, de ouvir o que o outro diz, do 
entendimento semântico do texto, de que palavras 
são aquelas, do contexto da peça, de contextualizá-
la em relação ao nosso tempo, ao nosso olhar, a 

nossa história. Entre tantas outras descobertas, a 
alegria de estar em cena, da escutatória, da 
relação das parcerias, do espetáculo acontecendo 
no tempo e no espaço e se mantendo vivo, se 
mantendo descoberto, na relação de todos nós. 
Estas foram coisas que a gente viveu, e as falas 
aconteceram, o texto veio, a relação se fez. Neste 
semestre, eu também dei aula de Expressão Vocal 
para esta turma e usei muito o texto da Marcela 
Grandolpho, A Incorporação Vocal do Texto, que 

Cena da montagem de Rastro Atrás, com Joel Rodrigues, 
César Pettine, Leo Delbo, Gabriel Andrade e Murilo Sousa.
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dialogou absolutamente com todo o nosso projeto 
de montagem e foi fundamental. Como bibliografia 
básica, eu usei A Construção da Personagem, do 
Stanislávski, o artigo “Escutatória”, do Rubem 
Alves, e o capítulo da Bella Merlin que eu citei e 
que foi o nosso guia. Eu escolhi o comentário de 
um aluno, o Leo Delbo, para finalizar: “Mônica, 
quando você chegou a expectativa era enorme, 
uma nova professora, um novo semestre, uma 
nova jornada e um novo desafio. Ter você nas 
nossas aulas nos mostrou como o professor pode 
ser linha dura sem desrespeitar ninguém, pode 
ser escutado apenas pela admiração e não pelo 
medo. E falando em escutar, bendito texto sobre a 
escutatória, lugar certo, no dia certo, para turma 
certa. Escutar foi o verbo que mais se apresentou 
no semestre na nossa turma. Tivemos que escutar 
uns aos outros e uma decisão difícil sobre o texto. 
Em seguida, escutar uns aos outros para que o 
texto pudesse funcionar. Não foi fácil, mas com a 
sua ajuda nada foi impossível. E o resultado de 
tudo deve ser dividido com você com certeza, sem 
injustiças. Por fim, obrigado por ter transformado 
nossa turma durante esse semestre. Os 
agradecimentos podem ser os mais extensos, 
mas não serão capazes de representar a gratidão 
que temos por ter você num grupo. O nosso muito 
obrigado e nos vemos por aí nos palcos da vida, 
Leonardo.” (Leo Delbo). Esta expectativa agora 
começa de novo. O amanhã está aí, e estamos 
todos nesta expectativa: “Quem serão nossos 
professores?” “Quem serão nossos alunos?” “Que 
novas histórias iremos contar?” É isso! Obrigada, 
gente!

RENATA KAMLA3 – O que a Dalila falou no 
início é que a gente escolheu, para este momento, 
um relato de experiência de um processo vivido 
no semestre passado. Eu escolhi o processo de 
pesquisa realizado com a turma do PA4 – manhã 
da Unidade Marechal. Peça: O Pássaro Azul, de 
Maurice Maeterlinck. Tivemos várias descobertas, 
aventuras, dificuldades, encontros e desencontros, 
mas eu fiz algumas escolhas para a gente 
conversar aqui, hoje especificamente. Muitos de 
vocês não sabem que a gente sempre tem um 
tema para a mostra. Para quem está 
acompanhando o nosso seminário e não é da 
escola, é importante saber disso. O tema de 
investigação proposto pelo grupo de professores 
junto com a direção pedagógica é um pensamento, 
pedagógico e artístico, a respeito de algum 
assunto metodológico. Desde que comecei a 
trabalhar no Macunaíma, tivemos desde temas 
abertos, como O amor, Os sete pecados capitais, 
Intolerância, até temas mais em conjunto com a 
questão do sistema que a gente trabalha aqui. No 
semestre em que desenvolvi a pesquisa com O 
Pássaro Azul, o tema da mostra foi “Hoje, Aqui e 
Agora: Como Pela Primeira Vez”. Há também uma 
pergunta que instiga todo o processo, que a gente 
apresenta para os alunos no início do semestre. E 
a pergunta norteadora do projeto neste semestre 
era: “O que é importante desenvolver para se 
conquistar o estado do hoje, aqui e agora no 
teatro?” Eu até destaquei a palavra estado, pois é 
a partir dela que eu quero começar a ligar as 

3. Atriz, encenadora, diretora, psicopedagoga, arte-terapeuta e doutora em 
Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (USP). Atua como professora do Teatro Escola Macunaíma e da 
Universidade Anhembi Morumbi, autora do livro: Um Olhar Através de... 
Máscaras: Uma Possibilidade Pedagógica (Perspectiva, 2014).   
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coisas que eu vou falar aqui. O que é este estado 
do hoje, aqui e agora? Vamos voltar ao que 
aconteceu para tentar responder esta pergunta. A 
reflexão de hoje não é só para explicar o que eu fiz 
durante o semestre, mas também para tentar 
responder, de alguma forma, quais foram os 
procedimentos pedagógicos e artísticos utilizados 
para tentar responder esta questão. Nós 
trabalhávamos aqui neste espaço (teatro 2), e dois 
atores estão aqui presentes, o Diego e a Kinda. 
Como eu começo um processo? Nos primeiros 
encontros, faço um reconhecimento inicial: Que 
turma que é essa? Quem eu sou para esses 
alunos? Qual a minha história, quem são eles, 
qual a história deles, quem somos nós? A gente 
vai começar a construir esse nós, e para construir 
um coletivo que também tem uma história anterior 
dentro do processo de um novo semestre, eu faço 
um levantamento sobre essa história anterior, a 
história vivida por eles ao longo do Macunaíma. 
Estão no PA4 – que é como a gente chama os 
estágios de formação aqui na escola e é a 
abreviação de Preparação de Ator – o que foi o 
PA1, PA2 e PA3 deles? Que história eles tiveram 
para a gente começar a pensar que história a 
gente vai construir a partir desse vivido? E existe 
um momento de apresentação do projeto da 
mostra, que eu já expliquei um pouquinho o que é 
a mostra e o seu tema norteador. Isso é apresentado 
antes mesmo de pensarmos em qual vai ser a 
nossa investigação, qual vai ser a nossa pergunta 
investigativa e o que a gente vai fazer. Então isso já 
serve como inspiração para começarmos. E, no 
plano desse projeto da mostra, existe uma 
bibliografia, que também é organizada pelos 
professores e que a gente apresenta como 
sugestão para os alunos. A nossa maior inspiração 
nos últimos tempos é o livro Análise-Ação: Práticas 

das Ideias Teatrais de Stanislávski, da Maria 
Knebel. Este livro está sempre nessa bibliografia 
básica, como também as literaturas sobre 
Stanislávski, principalmente as novas publicações 
sobre Stanislávski, e as bibliografias parceiras. 
Mas a cada semestre há uma outra bibliografia 
direcionada ao tema da mostra e que vai 
“conversar” com essa bibliografia básica. E, 
especificamente nesse semestre, uma das 
propostas de diálogo com essa bibliografia básica 
era um livro sobre a artista francesa Ariane 
Mnouchkine, uma grande mestra. Eu não tive a 
oportunidade de conhecê-la, mas estive na 
Cartoucherei, em Paris, onde está instalado o 
Théatrê Du Soleil, o espaço de trabalho dela. Este 
livro, que se chama Encontros com Ariane 
Mnouchkine: Erguendo um Monumento ao 
Efêmero, foi o que eu mais utilizei. Ele vai falar do 
efêmero, do acontecimento teatral que está ali e 
que depois acaba, passa, que existe no momento 
presente, no momento da relação. Outros textos 
que eu também utilizei foram “‘Perejivánie’ e o 
Trabalho do Ator Sobre Si mesmo em K. 
Stanislávski”, da Michele Zaltron, que é um texto 
explicativo sobre a palavra perejivánie; e o “Notas 
Sobre a Experiência e o Saber da Experiência”, do 
Larrosa Bondía, um filósofo que trabalha com 
Educação. Trata-se de um texto bastante 
conhecido, já antigo, mas que fala da questão da 
experiência. Também utilizei o Análise-Ação, de 
Maria Knebel, especificamente o capítulo “Visão”, 
que sugeri que os alunos lessem e relessem 
muitas vezes. Tiveram outras bibliografias, mas 
estas citadas são as específicas para traçarmos o 
diálogo aqui hoje. O que eu gosto muito desses 
diálogos entre bibliografias, é pensar que às vezes 
a gente está ali com outro livro, de uma outra 
artista, de um outro diretor, de outro pesquisador 



que não Stanislávski, e a gente começa a ler e 
pensa: “Putz, mas isso aqui dialoga tanto com 
Stanislávski!” “Nossa, isso parece tanto com 
aquilo que ele está falando!” “Nossa, mas isso 
parece um pouco com o conceito da perejivánie!” 
A gente vai fazendo esses diálogos, e essa 
bibliografia é justamente para nos nortear como 
professores e para instigar os alunos para a 
pesquisa. Este é um dos procedimentos para 
tentar fazer o trabalho do aqui e agora, tentando 
responder à pergunta: Como eu faço para manter 
esse estado do aqui e agora? Então eu pensei: 
“Vou buscar esta resposta nos procedimentos e 
na pesquisa da Ariane Mnouchkine.” Uma das 
coisas que ela fala e faz em todas as suas oficinas 
pelo mundo é apresentar a importância de se 
estar no presente. Sempre quando se ensaia, se 
treina, se apresenta, os atores devem estar 
presentes em todas as situações e em todas as 
etapas do processo. O jogo teatral é fundamental 
no trabalho da Ariane, pois mantém todos os 
envolvidos num estado de alerta, o que importa é 
estar envolvido numa situação que se estabelece 
entre os presentes no exato momento da ação, 
não como uma suposta representação. Jogo é 
uma outra palavra que a gente usa muito na 
escola: “Vamos jogar!” “Teatro é jogo!” O que é 
este jogo? O que é a presença quando a gente 
está jogando? Se eu não presto atenção, eu levo 
uma bolada na cara, eu caio e me machuco. Eu 
também tenho que passar a bola para o meu 
parceiro, jogo é coletivo, temos que fazer o gol, 
que estar juntos. Por isso o princípio do jogo é tão 
utilizado no teatro. E a Ariane apresenta essa 
relação com o jogo, que a gente usou muito nos 
nossos procedimentos de O Pássaro Azul para 
conseguir essa liga, essa união, essa presença no 
grupo. A regra fundamental que a Ariane propõe 

para o jogo teatral é estar presente: não há 
passado, não há futuro, há o presente. Eu fiz uma 
conexão desta frase com a mesa da Marcela 
Grandolpho quando ela citou o Demídov, que diz 
para não se ficar pensando do futuro, nem ficar 
lembrando do passado, mas estar aqui. Tem um 
capítulo no livro da Ariane em que ela fala da 
diferença entre a presença e o estado de 
presença, que são duas diretrizes. Como eu 
consigo isto? Como eu faço isto? O que é estar 
presente? Quais são os procedimentos que eu 
devo utilizar? Como eu fico presente? Ela vai falar 
um pouco dessas coisas. Uma pergunta feita a 
ela no livro foi o que significava essa presença e 
como ela a trabalhava. E ela responde: “A presença 
é com efeito alguma coisa que se constata, mas 
eu nunca trabalhei com essa noção, é uma coisa 
que se constata, a presença se constata, eu não 
sabia o que dizer a um ator pra estar presente, no 
entanto, o que eu sei é que tento fazer com que o 
ator esteja no presente em sua ação, em sua 
emoção, em seu estado, e na versatilidade da vida 
também” (2010, p. 75-76).  Outras citações dela 
sobre o assunto: “Atenção, eu não disse ‘estar 
presente’, mas ‘estar no presente’. O ato teatral se 
passa no instante e, uma vez que passou, outra 
coisa acontece.” (2010, p.75) “É muito chato um 
ator que não tem presença. É uma ausência, na 
verdade. Um ator que age, quer dizer, que atua e 
que está no presente, obviamente tem presença” 
(2010, p. 90).

A partir do momento em que dizemos “Eu 
estou no presente!”, isto quer dizer que eu não 
estou representando. Daí começa aquele 
questionamento: O que é representar? Solicitamos 
ao aluno que não represente, não formalize, não 
faça de conta, não fale um texto vazio, sem 
imagem, sem visualização. Eu tenho que estar 
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presente na relação que está acontecendo aqui! A 
Ariane fala desta relação, e ela traz uma metáfora 
que eu achei bem bacana, que também já 
dialogou muito com as outras mesas do seminário, 
com as outras coisas que eu vi durante estes dias. 
Perguntam para ela qual a relação do trabalho do 
ator no teatro com a obra que ele está realizando, 
como o ator processa uma obra, como ele 
trabalhar com ela, e a Ariane trouxe esta metáfora: 
a obra é a montanha, e o ator precisa escalar esta 
montanha, e não contornar a montanha. “Por aí é 
muito longe, vamos cortar caminho!” Não! O ator 
tem que escalar a montanha! A Ariane fala: 
“Escale a montanha! Suba a montanha!” E então 
perguntam para ela quais as qualidades que o 
ator deve trazer em seu corpo, na sua bagagem, 
para subir esta montanha e chegar ao topo, e ela 
responde: “Coragem!” Esta palavra foi muito 
falada ontem nas mesas também. O que um ator 
precisa para conseguir para fazer este processo? 
Ele tem que subir a montanha, se relacionar com 
ela, se relacionar com a obra e com as pessoas 
que estão envolvidas nela. A Ariane tem esta 
citação: “Coragem, muitíssima coragem, e talvez 
necessidade de elevação, e quando digo 
necessidade de elevação, obviamente não estou 
querendo dizer celebridade, ou glória, um ator ou 
uma atriz só escalarão uma montanha se tiver 
necessidade de poesia, de amplidão, de 
superação, em suma, do humano, porque talvez 
essa necessidade de superação seja própria de 
ser humano, portanto, são necessárias boas 
panturrilhas, quer dizer, um corpo o mais livre 
possível e o mais treinado possível” (2010, p. 86). 
Nesta metáfora da montanha, ela fala da 
necessidade do treinamento para se estabelecer a 
relação e a presença, que é você estar no presente, 
se conectar com o outro, se relacionar com o 

outro, você estar no grupo, você estar envolvido. E 
você conquista este estado de presença fazendo, 
estando, comparecendo todos os dias, como a 
Mônica falou, chegando no horário, chorando, se 
abraçando, tendo uma relação com o grupo. 
Outra pergunta que fazem a Ariane é: “O que o 
diretor precisa fazer para que se conquiste isso?”  
Eu acrescento o pedagogo aqui, ela não fala do 
diretor-pedagogo, mas nós trabalhamos com a 
premissa do diretor-pedagogo. Então o que nós, 
enquanto diretores-pedagogos, precisamos fazer 
para conquistar isso? E a Ariane responde: “Dar 
espaço para a imaginação do ator, é possível abrir 
o maior número possível de portas, e talvez dar-
lhe a maior quantidade de alimento possível, 
então como procedo, vou confessar que para mim 
é sempre difícil definir o que faço, porque não sei 
bem, e isso depende do momento, no trabalho 
com os atores trocamos muitas imagens, eles me 
dão imagens por meio de suas ações, suas 
realizações no tapete de ensaio, eu também lhes 
devolvo imagens, proponho mundos, e se isso 
não funciona, se não dá em nada, então eu 
proponho outros, além disso, às vezes, o ator me 
apresenta alguma coisa, e eu vou na garupa, 
então tentamos galopar juntos” (2010, p. 87). Há 
esta relação de troca, de investigação. Eu fiz um 
treinamento com a Eve Bruce, atriz que trabalhou 
com a Ariane Mnouchkine. Os treinamentos da 
Ariane são em um tapete mesmo. Ela coloca o 
tapete em um espaço cênico, coloca uma cortina, 
e, você, em volta. E, quando você entra, você tem 
que estar presente. Mas bate um medo, você não 
está ali, é igual ao treinamento de clown. Então 
como que eu tenho que estar? Este é um outro 
assunto, que é você não pensar: “Como eu estou?” 
“Como eu não estou?” É justamente você estar no 
tapete, estar na relação, é essa troca do diretor-



pedagogo trabalhando com aquele estudo, com 
aquele processo que o aluno está trazendo. Como 
eu, enquanto professora, também estou 
instigando o aluno nessa troca e nessa 
investigação. Eu pude fazer algumas oficinas, não 
diretamente com a Ariane, mas em processos 
iguais aos que ela coordena, e eles me ajudaram 
muito no trabalho aqui na escola, com os alunos. 
Então para responder à pergunta sobre como 
conquistar o estado de presença, o que um ator 
tem que fazer para isto: imaginar! Só que a 
imaginação também se treina, também se 
conquista, também se exercita. A Ariane traz uma 
metáfora famosa, super conhecida, da imaginação 
como um músculo igual a qualquer outro do 
corpo, que eu vou trabalhar e exercitar em um 
treinamento. A imaginação vai se exercitando na 
relação de trabalho com imagens, com coro, que 
é o trabalho de improvisação dentro de uma 
estrutura. É importante que a gente pense o que é 
uma improvisação, que é um jogo dentro de uma 
estrutura estabelecida, em que se tem um norte, 
as Circunstância Dadas ou Propostas, que é o 
consciente trabalhando com o inconsciente. Você 
tem esta estrutura, e você improvisa com isto. 
Outro trabalho fundamental da Ariane é com as 
músicas clássicas, que são a base de incentivo 
para o trabalho do ator e o trabalho do coro. Quem 
viu ontem, por exemplo, Trágico Bicho-Homem, 
peça do professor André Haidamus? Como eu 
tenho esta referência da Ariane, eu ficava 
pensando nela, porque os atores estão o tempo 
todo juntos num coro. O coro não é só seguir o 
corifeu, as pessoas juntas, ligadas são o coro. É o 
que a gente pode dar o nome de ensemble 
também. A Mônica falou isto hoje em relação à 
questão do texto. A escuta no trabalho da Ariane é 
importantíssima, a relação com o outro, como 

também o trabalho com máscaras, com figurinos, 
adereços, isto é algo específico dos treinamentos 
da Ariane. Você chega para trabalhar, e há várias 
araras com figurinos, cartolas, chapéus, objetos 
cênicos que você usa para ativar a sua presença. 
O grupo é formado por atores de todas as 
nacionalidades, então é um processo em que eu 
posso estar falando uma língua, eu sou brasileira, 
e tem uma oriental e todas as nacionalidades. Ou 
seja, as pessoas não se comunicam verbalmente, 
não tem uma língua que todo mundo fale. E os 
atores vivem juntos, trabalham juntos, há uma 
relação muito grande de respeito ao público e de 
oferta. Faz tempo que a Ariane não vem para o 
Brasil, para São Paulo, mas nos últimos 
espetáculos se vê que os atores estão limpando, 
estão cozinhando, eles cozinham para gente, 
servem as comidas no espetáculo para a gente. 
Tem esta artesania, esta relação de comunidade, 
todo mundo trabalhando junto. E isto foi algo que 
instigou os procedimentos de treinamento na 
parte inicial da aula. Mas é importante pensar – e 
isto eu falava muito para os alunos – que não tem 
uma parte: vamos aquecer, agora vamos ensaiar, 
isto não existe! A aula já é, ela acontece, começa 
às nove e termina às doze horas e trinta minutos. 
O intervalo, eu dava quase que forçada. Do coro 
que a gente fazia, daquela ação espacial, 
acontecia o exercício da improvisação e acontecia 
de uma forma que já se desenvolvia para o étude, 
para o estudo, que assim se realizava. Isto foi uma 
forma de fazer e é o que eu trouxe aqui da 
perejivánie. A gente já falou muito dessas questões 
ao longo do seminário, dos significados da 
perejivánie, este termo específico que a Michele 
apresenta no artigo que eu citei. Ela fala do prefixo 
da palavra perejivánie e esclarece como que é isto 
na língua russa. Além de tudo que já foi dito das 
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traduções desta palavra, tem a relação com os 
estados de alma. A perejivánie também é um 
estado de alma que se revela no processo, o 
processo implicado na perejivánie envolve a 
relação do sujeito com o mundo, sendo parte da 
sua existência. Ao envolver não só qualidades 
emocionais, mas sensações e percepções, as 
perejivánies abrangem o ser em sua totalidade 
psicofísica. Então a perejivánie seria assim uma 
consequência do envolvimento consciente do ator 
com as Ações Físicas, quando você faz, quando 
acontece. Relacionada à perejivánie, a Michele 
traz a palavra experiência. E a partir desta ideia, 
eu fiz a minha penúltima conexão, que é com a 
conceito de experiência na prática do educador e 
que está no texto “Notas Sobre a Experiência e o 
Saber da Experiência”, do Larrosa Bondía. Acho 
que todo mundo já conhece este texto, que é um 
dos primeiros dele que a gente teve conhecimento. 
Tem uma passagem em que ele fala que a 
experiência é algo que nos atravessa, que nos 
acontece; ele fala principalmente desta relação 
que você precisa parar para ver, para olhar, para 
escutar, para ter um momento de encontro, de 
cultivar a arte do encontro. Por isso eu levei este 
texto, que a gente leu e refletiu sobre ele em roda. 

Ele nos motivou a pensar em cada aula como uma 
experiência. A última conexão que a gente fez foi 
com a Maria Knebel, Além de eu pedir que os 
alunos lessem o livro todo, nós nos focamos no 
capítulo “Visão”. Esta parte do livro dela se conecta 
um pouco com o que a Mônica falou, com o 
treinamento da imaginação por meio das 
visualizações internas, em eu tenho que fazer 
como um filme na minha cabeça do que eu estou 
imaginando, do que eu estou vendo. Em alguns 
momentos, nos slides que eu vou mostrar, vocês 
vão perceber esta imaginação e visualização. 
Assim, no texto de O Pássaro Azul, uma das 
personagens abre a porta e fala: “Ah, eles têm 
alguma coisa lá na casa.” Mas não é só isso, não 
é só este texto, é o que você está vendo que tem 
na casa. Se você não tiver isto na sua mente, não 
vai ter para Mônica, não vai ter para Dalila, não vai 
ter para ninguém. O capítulo “Visão” tem uma 
enorme importância. Stanislávski aconselhava 
que a imaginação do ator fosse desenvolvida de 
diferentes maneiras. Ele dizia que era preciso 
acumular imagens para momentos específicos 
do papel, e que a partir desta acumulação de 
imagens, se podia criar uma espécie de filme do 
papel. Este filme será sempre novo, já que as 

Treinamento realizado durante o processo de criação 
da peça O Pássaro Azul, de Maurice Maeterlinck, com 
direção artística e pedagógica de Renata Kamla.
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Espaço cênico do teatro 2 preparado para a atuação e 
treinamento durante o processo de criação de O Pássaro 
Azul. 
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imagens visuais se enriquecem a cada dia e 
favorecem os impulsos necessários para que a 
ação e o texto se tornem vivos e orgânicos. O 
trabalho sobre a visão do papel treina a imaginação 
de tal modo, que ele gera frutos gigantescos e 
inigualáveis para o trabalho do ator. E o que a 
gente trabalhou em O Pássaro Azul foi exatamente 
estes princípios para tentar responder à pergunta 
de como se manter no aqui e agora. 

O nosso trabalho começava com a arrumação 
do espaço, porque a gente tinha uma modificação 
do espaço cênico aqui do teatro 2, que eu 
solicitei à escola. Já tinha a relação de se chegar, 
com sono, de manhã, e ter que pegar todas as 
cadeiras e abrir uma grande arena, porque a 
gente trabalhava numa relação de espacialização, 
principalmente no corpo: o meu corpo fomenta 
o espaço, que fomenta o outro. E nós, juntos 
neste raio de luz, nesta energia, começávamos 
o nosso treinamento, o nosso aquecimento, que 
ia virando exercício, que ia se transformando em 
étude, e a gente ia entrando nas circunstâncias 
de O Pássaro Azul. Fomos trabalhando a peça 
e às vezes surgiam aquelas perguntas: “Mas 
quando a gente vai ensaiar?” “Vai ter distribuição 
de personagem?” E eu dizia: “Não, a gente já está 

fazendo”. [FOTO 1]
Tem esta foto do primeiro momento, em 

que a gente estava nesta relação do encontro, 
todos do elenco o tempo todo em cena, o tempo 
todo em aula, o tempo todo em coro, o tempo 
todo trabalhando. Nós tínhamos uma coisa do 
superpoder, que eu inventei. Quando a gente 
chegava cansado, com sono, de manhã, eu falava: 
“Nós somos super-heróis e temos superpoderes! 
Este superpoder vai nos modificar e vamos pegar 
seu raio de luz e jogar para o outro, que tem um 
outro superpoder que você não sabe qual é!” A 
partir daí, a gente começou a criar os nossos 
superpoderes, e viramos a liga dos superpoderes. 
Isto era o início da aula, com música, dança, às 
vezes músicas políticas, às vezes engraçadas, e as 
músicas clássicas, disto eu não abri mão. Ariane 
Mnouchkine trabalha com músicas clássicas, 
e a gente estava trabalhando com poesia, com 
o simbolismo, com Maeterlinck, com O Pássaro 
Azul, e foram utilizadas músicas clássicas o 
tempo todo. Aí entraram os trabalhos de coro. 

Nesta imagem [FOTO 2], tem um pouco 
do espaço da sala de aula, um pouco de como 
a gente trabalhava os exercícios de coro, os 
procedimentos. [FOTOS 3 E 4]

Exercício de coro realizado durante o processo de criação 
de O Pássaro Azul. Em cena, estão Marcos Reis, Bravio, 
Sérgio e Laercio.
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Figurinos básicos utilizados na montagem de O Pássaro 
Azul. Em cena, estão Laercio, Marcos Vannini, Roberto, 
Yago, Ana Sarah e Janaína.
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Estas outras imagens, eu selecionei para 
falar do encontro com a peça. Percebam que 
eles estavam usando roupas pretas básicas, sem 
uma configuração de figurino. Isto se relaciona 
a uma pergunta feita numa mesa anterior, sobre 
como era se relacionar com os figurinos, com a 
caracterização. No processo de O Pássaro Azul, 
chegou um momento em que os atores eram 
as árvores, depois eles se transformavam nos 
guardiões da noite, em fadas, crianças. Uma 
hora, eles eram crianças, outra hora, eles eram os 
mortos, não tinha como se caracterizar para cada 
momento. Eles estavam com esta roupa neutra 

e, a cada momento, eram o que tinham que ser 
naquelas circunstâncias, naquele momento e 
naquele quadro. Havia uma cena, por exemplo, 
de uma árvore que virava um índio na floresta 
falando com a luz.

Eu gosto demais da imagem acima [FOTO 
5], em que eles estavam no plano da memória e 
lembravam de quando eles brincavam no balanço, 
que na peça era um grande balanço. Pelas 
expressões dos atores, em alguns momentos das 
fotografias, dá para perceber que eles estavam 

escutando o outro que estava narrando. Então 
tinha o ator na frente do palco, contando uma 
memória, contando uma história do passado, 
e as outras pessoas estavam na relação de 
escuta qualificada, aberta, realmente inteiras no 
envolvimento com o outro. [FOTO 6] 

E eu encerro com uma imagem da Janaína, 
que não está aqui hoje. Tinham muitas outras 
fotos, muitos filmes, que a gente não vai ter tempo 
de passar. [FOTO 7]

Esta é a expressão da Janaína em um dos Balanço. Cena da montagem de O Pássaro Azul, com 
João, Lígia, Diego, Yago, Janaína, Ana Sarah, Laércio, 
Marcos Vannini, Marcos Reis, Vitória, Bravio e Sérgio.

JO
A

B
 K

IE
R

K
EG

A
A

R
D5

Escuta. Ouvindo a narrativa e imaginando. Cena da 
montagem de O Pássaro Azul. Da esquerda para 
a direita, estão Diego, Yago, Bravio, Sérgio, Marcos, 
Janaína e Ana Sarah. 
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Janaína em cena da montagem de O Pássaro Azul.
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momentos em que ela estava trabalhando com 
o imaginário, porque eles não tinham cenários, 
tudo criado pela imaginação dos atores. Eles 
imaginavam e transmitiam pelo olhar, pelo meu 
corpo, esta imagem interna, visual e real, que 
nem Stanislávski fala. Eu finalizo respondendo 
à pergunta sobre o que é necessário para se 
conquistar o estado do hoje, aqui e agora, que era 
a pergunta inicial do projeto. Treinamento! Foi isso 
que a gente fez no processo de O Pássaro Azul. 
Fizemos milhões de outras coisas que deram 
certo, coisas que não deram, mas a relação 
vivencial aconteceu processualmente, o tempo 
todo. Cada aula foi um encontro, pelo menos para 
mim. Os meninos aqui presentes podem falar 
mais, mas eram aulas de experiência, em que 
nós vivíamos uma experiência, vivíamos algo que 
estava acontecendo realmente, verdadeiramente. 
E depois, na realização cênica, no encontro com o 
público, as experiências também se fizeram desta 
forma afetiva, houve uma troca. A gente percebia 
o público sentado aqui também, no palco, e havia 
toda uma relação para se manter este eu, aqui e 
agora, hoje, como se fosse a primeira vez, como 
uma criança brincando pela primeira vez naquele 
dia, porque ela já brincou ontem, e ela vai brincar 
depois, mas naquela hora ela está brincando. É 
isso, gente. Obrigada!
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