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trajetória dos grandes artistas, a verdade é mais 
um ponto almejado do que um lugar que se pense 
conquistar. Por esse motivo, a transmissão do 
conhecimento artístico de uma geração a outra 
se dá de maneira semelhante ao que ocorre nos 
processos de tradição, pela transfiguração das 
certezas, confirmando o que diz Jerzy szacki 
(apud osinsKi, 1989, p. 85, tradução nossa): o 
verdadeiro objeto da tradição “não é o poder dos 
mortos sobre os vivos, mas o dos vivos sobre os 
mortos”. 

essa definição serve perfeitamente para 
compreendermos de que modo se estabeleceu, 
entre Constantin stanislávski (1863-1938) e Jerzy 
Grotowski (1933-1999), uma relação de filiação 
artística, a despeito de terem vivido em épocas 
e lugares tão distintos e de terem produzido 
poéticas aparentemente opostas. no final dos 
anos 1960, em conferência realizada em nova 
iorque, o polonês Grotowski diria publicamente 
que não fazia sentido se perguntar se stanislávski 
era importante para o teatro dos tempos atuais. 
dizia ele: “se é importante para ti, pergunta por 
que” (GrotoWsKi, 1993, p. 18, tradução nossa). 
Para ele, os verdadeiros alunos de stanislávski 
não haviam sido jamais alunos, não eram 
aqueles que se propuseram a aplicar seu sistema 
escolasticamente, mas sim os que souberam 
dialogar com ele ou mesmo contestá-lo a partir 
de suas próprias convicções, das questões de 
sua época e das próprias relações de trabalho 
estabelecidas.

Com essa fala, Grotowski delimitava também 
sua própria atitude frente ao mestre russo. de 
fato, durante toda a sua formação teatral nos anos 

POR NATAChA DIAS1

sempre que nos falam sobre a importância 
de conhecer os legados deixados por grandes 
mestres do teatro, somos impelidos a pensar em 
suas práticas como fontes de respostas para os 
problemas colocados pelo nosso ofício teatral, 
como se, conhecendo suas soluções, pudéssemos 
avançar nas perguntas colocadas a partir do ponto 
onde eles pararam. se nos falam em Constantin 
stanislávski, por exemplo, tendemos a recorrer a 
determinadas expressões – como o se mágico, 
Circunstâncias Propostas ou memória emotiva – 
que supostamente nos socorreriam diante da falta 
de imaginação para preencher com vivacidade 
uma cena. ou, se alguém cita Jerzy Grotowski, 
é comum a associação imediata com certa 
noção de treinamento físico que possivelmente 
nos garantiria aquela qualidade de atuação 
concretamente perceptível que costumamos 
chamar de “presença cênica”. 

do que nos esquecemos é que a lição desses 
importantes criadores do teatro foi justamente 
sobre a importância de se buscar boas perguntas 
ao invés de se fixar às respostas bem formuladas. 
esquecemo-nos também que a lógica da criação 
artística não é a mesma da ciência, na qual as 
descobertas de um podem ser diretamente 
assimiladas por outro, visto que a natureza do 
pesquisador não necessariamente interfere no 
objeto estudado e nos resultados alcançados. na 

1. Bacharel em interpretação e mestre pela universidade de são Paulo, 
com a dissertação As relações Entre Corpo e Memória de Stanislávski a 
Grotowski – Um Olhar de Filiação Artística (2013). atriz integrante da Cia. 
teatro Balagan desde 2008 e, atualmente, diretora do Projeto espetáculo do 
Programa Fábricas de Cultura/Brasilândia.    

ação, partitura e impulso - traços 
tangíveis de uma linhagem invisível 
entre stanislávski e Grotowski
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polonês do sistema restringia-se praticamente às 
investigações realizadas por stanislávski somente 
até a revolução Comunista, ou seja, pouco se 
sabia sobre as últimas etapas de investigação por 
ele realizadas, concentrado na análise da obra por 
meio da ação Psicofísica do ator. 

em 1939, a rússia stalinista impôs à Polônia 
a inclusão do teatro dentro de um sistema de 
planificação econômica e de organização de 
propaganda; isso explica, de alguma forma, 
porque a imagem de stanislávski foi introduzida 
no teatro polonês de maneira canonizada e 
absoluta. o vínculo entre teatro e verdade 
– que fundamenta os princípios do sistema 
stanislavskiano – foi completamente obscurecido, 
a ação artística censurada e as próprias peças de 
importantes e consagrados autores da tradição 
polaca foram proibidas. Vigoravam as produções 
teatrais de propaganda soviética, que se diziam 
seguidoras do sistema e, a partir desse contexto, 
um paradoxo fez-se presente: ao mesmo tempo 
em que o stanislávski era imposto aos poloneses, 
não era profunda e verdadeiramente conhecido 
por eles. 

apenas após a segunda Guerra mundial é que 
o sistema se tornaria mais conhecido no país, 
coincidindo com um momento de renovação do 
próprio repertório teatral polonês, que tentava 
romper com os modos mais comerciais e valorizar 
os aspectos éticos do trabalho do ator. em 1952, 
a obra autobiográfica de stanislávski, Minha 
Vida na Arte, seria traduzida para o polonês e, 
em 1954, seria a vez de O Trabalho do Ator Sobre 
Si Mesmo. no entanto, o acesso dos artistas 
poloneses a dados relevantes da vida e da obra 

1950, e mesmo nos primeiros anos de sua atuação 
profissional, frente à urgência de se contestar o 
totalitarismo soviético ao qual a Polônia estava 
submetida, a principal inspiração de Grotowski 
havia sido Vsevolod meierhold – contemporâneo 
de stanislávski e geralmente considerado como 
seu opositor artístico por ter entrado em conflito 
com os princípios do sistema e criado sua própria 
e inovadora linhagem de investigação teatral –, 
cuja atitude artística e política absolutamente 
revolucionária resultara em seu fuzilamento pelas 
tropas de Josef stálin; diferentemente, a figura 
de stanislávski no teatro polonês era repleta 
de controvérsias por ter sido introduzida sob 
a mediação da propaganda oficial comunista, 
enquanto seu legado artístico mais profundo era 
de fato pouco conhecido naquele país. 

desde 1919, com a fundação, em Varsóvia, do 
teatro reduta, por Juliusz osterwa (1885-1948) e 
mieczyslaw Limanowski (1876-1948), toda uma 
geração teatral polonesa havia sido influenciada 
por certo modelo de criação teatral laboratorial 
inspirado diretamente nos estúdios teatrais, 
difundidos por stanislávski e seus discípulos nas 
primeiras décadas do século. não obstante tal 
influência, já no Período entreguerras, a imagem 
do sistema era criticada por artistas poloneses 
que tinham dificuldades em dissociá-lo do estilo 
naturalista e, portanto, acreditavam não servir 
a um ideal poético romântico e profundamente 
nacionalista, que inspirara diversas gerações de 
artistas no país, incluindo o próprio Grotowski. 
segundo stafean Jaracz (apud tYsZKa, 1989, 
p. 83, tradução nossa), a verdade era que, até 
a segunda Grande Guerra, o conhecimento 
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ficção, a primeira aula da personagem nazvánov 
no curso de atuação do pedagogo tortsov, uma 
espécie de alter ego do próprio stanislávski, que 
o incentiva a abandonar a sua condição de artista 
diletante e percorrer gradativamente o caminho 
que leva à maestria em seu ofício.  ao tomar 
para si tal questão, décadas depois da morte do 
diretor russo, Grotowski ajudaria a evidenciar um 
aspecto importante desse problema, alertando 
para o fato de que o diletantismo no teatro pode 
tanto se manifestar pelo falso ideal de liberdade 
artística absoluta quanto pelos encantos ilusórios 
dos mais altos padrões técnicos. 

diletantismo quer dizer falta de rigor. 
o rigor é o esforço para escapar da 
ilusão. quando não se é sincero, ainda 
que se cumpra o ato, faz-se somente algo 
inarticulado, magmático. devemos tomar 
da técnica apenas aquilo que desbloqueie 
os processos humanos (GrotoWsKi, 
1993, p. 20, tradução nossa). 

 
desse modo, Grotowski destaca um importante 

direcionamento que norteou sua investigação 
principalmente após a segunda metade dos anos 
1960, em espetáculos como O Príncipe Constante, 
peça teatral de Calderón de la Barca, encenada por 
Grotowski em 1965, bem como nas experiências 
seguintes, durante o período parateatral do teatro 
das Fontes e arte como Veículo3.  em palestra 
proferida no ano de 1982, Grotowski publicamente 
manifestou sua filiação ao que ele então nomeou 
de “linha orgânica de atuação”, fundada por 
stanislávski. Para Grotowski, essa tradição 
criativa se diferenciava da chamada “linha 
artificial” por buscar meios conscientes para tocar 
indiretamente o inconsciente, enfatizando não a 
organização racional dos códigos e convenções, 

3. nomeações dadas a diferentes momentos da trajetória investigativa de 
Grotowski, atribuídas ou reconhecidas pelo próprio criador.

de stanislávski continuava a ser intermediado 
pelas distorções propositalmente provocadas 
pela campanha de propaganda comunista 
no país, a que muitos intelectuais reagiam 
declarando a incompatibilidade do sistema com 
a tradição daquele povo, principalmente, com as 
modificações políticas advindas após a morte de 
stálin, em 1953. 

Foi nesse contexto de resistência política e 
cultural à união soviética que Grotowski viveu seus 
anos de formação teatral e que, inclusive, após 
retornar de um período de um ano de estudos no 
Gitis2, chegou a ser secretário do Comitê Central 
da Juventude socialista, participando ativamente 
de organizações políticas juvenis. Com o passar 
dos anos, o impulso militante da juventude de 
Grotowski se concentraria cada vez mais na ação 
artística, cuja potência revolucionária supunha 
ser capaz de expandir os limites impostos pelas 
sociedades e pela tirania do poder. mas, para que 
tal revolução fosse concreta, Grotowski reconhecia 
a urgência de se combater o diletantismo na arte 
do ator. dizia que “a verdadeira revolução em arte 
é persistente, dominada, nunca diletante. na 
arte, sempre houve o esforço de se confrontar 
com a insuficiência, e por este mesmo fato é 
complementar da realidade social” (GrotoWsKi, 
1993, p. 70, tradução nossa).

ao tomar esse problema de dimensão ética 
como o principal inimigo a ser enfrentado pelo 
artista de teatro, o diretor polonês finalmente 
reconheceria stanislávski como seu maior 
exemplo artístico, por sua capacidade de 
redescobrir de novo cada etapa da vida. É 
justamente com a apresentação dessa questão 
que stanislávski inaugura o primeiro volume de 
seu livro sobre a arte do ator, O Trabalho do Ator 
Sobre Si Mesmo; logo no capítulo inicial, intitulado 
“diletantismo”, acompanhamos, em formato de 

2. escola de formação teatral sediada em moscou, onde Grotowski 
estudou direção teatral em 1955-1956.
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russa, como a absorção de referências culturais 
e científicas ocidentais, sem anular a presença 
de fundamentos religiosos característicos 
da tradição ortodoxa, que preveem a plena 
comunhão entre os aspectos físicos e espirituais 
do homem. Por isso, segundo Jorge saura, a 
divisão que stanislávski estabelece nos títulos 
dos dois volumes de seu livro, El Trabajo Sobre Sí 
Mismo, perejivánie e voploschénie5 (“experiência” 
e “encarnação”), deve ser entendida apenas como 
uma escolha metodológica (stanisLÁVsKi, 2009, 
p. 9). 

Grotowski soube reconhecer o elo absoluto 
entre os aspectos visíveis e invisíveis que 
compunham a visão de natureza orgânica para 
stanislávski e orientam todos os elementos de 
seu sistema. Porém, nascido em outra época, 
influenciado por uma tradição católica mais 
próxima ao pensamento ocidental e com uma 
história de vida profundamente marcada pelos 
horrores genocidas da segunda Guerra mundial, 
o artista polonês possuía outros referenciais, 
que tornavam diversa a sua perspectiva sobre os 
conceitos de “natureza” ou “orgânico”. evitava 
cautelosamente o uso de palavras como “alma”, 
“espírito” ou “essência”, ainda que sempre ciente 
de que o ofício teatral se dá no constante equilíbrio 
entre o tangível e o intangível, na fluência entre a 
estrutura e a espontaneidade, na capacidade do 
ator de ver e de fazer ver o invisível. não foi por 
outro motivo que, ao longo das diversas fases de 
sua trajetória investigativa e mesmo no período em 
que reconhecia que sua prática já não se vinculava 
estritamente ao campo do teatro, Grotowski 
sempre mencionou a admiração por stanislávski 
por reconhecer nele o esforço permanente em 
tocar os aspectos secretos do ofício por meio do 
que era concreto. e se, nessa tarefa, o concreto 
é o próprio corpo do ator, Grotowski tomou como 
objeto de suas investigações o questionamento 

5. em russo: Воплощения e Переживания.

e sim os movimentos dos processos orgânicos do 
homem4. 

ao reconhecer a existência de uma linhagem 
teatral iniciada por stanislávski, e, sobretudo, 
ao inserir-se nesta linhagem, Grotowski oferecia 
uma perspectiva interessante para pensarmos 
a influência das pesquisas realizadas pelo 
pedagogo russo em uma série de metodologias 
criativas, que fundamentaram os trabalhos de 
artistas de teatro no mundo todo, nas últimas 
décadas. Grotowski ajudava-nos a entender o seu 
próprio papel como transmissor dessa tradição 
viva ao aprofundar uma série de conceitos que, 
associados à ideia de uma atuação orgânica, 
ainda hoje fazem parte do vocabulário e da práxis 
teatral. dentre esses conceitos, podemos destacar 
noções como: ação Psicofísica, Partitura de 
ações e impulso, elementos que, primeiramente 
observados por stanislávski, foram amplamente 
difundidos e também reinterpretados no ocidente, 
a partir do próprio Grotowski e também de seus 
vários colaboradores, dos quais se pode destacar 
thomas richards, mario Biagini e eugenio Barba. 

se quisermos, no entanto, compreender o 
modo como esses conceitos foram disseminados 
e reinterpretados, é necessário considerar o fato 
de que a noção de organicidade no trabalho do 
ator performer remete à sua relação com a própria 
natureza. Conforme maria Knebel (2006, p. 119), 
discípula de stanislávski responsável por dar 
continuidade aos seus ensinamentos na rússia, 
seu mestre costumava afirmar que o sistema não 
fora inventado por ele nem por ninguém, mas que 
se baseava nas leis da “nossa própria natureza 
orgânica, tanto física quanto espiritual”.

embora em alguns aspectos, o trabalho de 
stanislávski possa refletir valores cientificistas do 
final do século XiX, sua elaboração poética reflete 
princípios que estavam na base da arte realista 

4. de acordo com palestra proferida em 1982, na universidade de roma, e 
nas aulas do Collège de France, em 1997. 
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central no método criado por stanislávski no 
fim de sua vida, já era utilizada por ele desde 
a primeira década do século XX6, por meio de 
procedimentos que, similares a improvisações, 
individual ou coletivamente conduziam os atores 
à descoberta da vida física do papel, por meio da 
ação despertada pelas Circunstâncias Propostas 
e pelos objetivos das personagens. se o método 
de Études, formalizado apenas nos anos 1930, 
apresentava uma nova abordagem do texto e do 
processo de análise do papel, o período anterior, 
comumente conhecido pela ênfase nas “forças 
motrizes psíquicas”, já refletia a consciência 
das implicações externas do processo criativo 
do ator. dizia stanislávski (2009, p. 79, tradução 
nossa): “se prestarem atenção às suas próprias 
sensações, sentirão uma energia que brota dos 
mananciais mais profundos do seu ser, de seus 
próprios corações. Percorre todo o corpo e não 
está vazia.”

o segundo capítulo de El Trabajo del Actor 
Sobre Sí Mismo no Proceso Creador de la Vivencia, 
denominado “ação”, que teve mais de vinte 
versões escritas por stanislávski antes de ser 
publicado, revela a importância dessa questão 
para o mestre russo, mesmo antes da criação 
do método de Études, e evidencia o quanto a 
ideia de perejivánie, que está no subtítulo do 
livro e normalmente é conhecida no Brasil como 
“vivência”, está intimamente relacionada à ideia 
de ação. 

não é possível sabermos com exatidão como 
foram os primeiros contatos de Grotowski com 
essa e outras obras de stanislávski, por motivos 
já anteriormente mencionados. Contudo, o artista 
polonês costumava mencionar que uma das suas 
principais fontes sobre o trabalho de stanislávski 
sobre as ações havia sido a obra de Vassíli toporkov, 

6. Baseamo-nos nos exemplos de exercícios descritos por mel Gordon em: 
Gordon, mel. The Stanislavski Technique. new York: applause theatre 
Book Publishers, 1998.

da visão ocidental hegemônica que tende a 
reduzir seu entendimento apenas aos aspectos 
fisiológicos ou materialmente compreensíveis. 
Construiu, assim, projeções distintas sobre esse 
conceito, atribuindo-lhes inclusive nomeações 
diversas, como: corpo-memória, corpo-réptil ou 
corpo-canal. 

mas, assim como para stanislávski, o 
trabalho sobre o corpo não era um propósito 
em si, tampouco se encerrava na conclusão de 
um produto final. Chegou, inclusive, a rever a 
utilização do termo “exercícios” (cwiczenie), que 
utilizara com frequência na primeira metade dos 
anos 1960, por lhe parecer que induzia a uma ideia 
perigosa de aperfeiçoamento formal e meramente 
virtuoso. Contudo, manteve e desenvolveu uma 
série de práticas corporais por entender que 
funcionavam como uma espécie de trampolim 
para adentrar em “regiões que ainda não haviam 
sido sondadas” pelo ator (FLasZen apud BarBa, 
2006, p. 53). 

Com trabalhos absolutamente diversos, 
stanislávski e Grotowski comungavam do 
entendimento de que há uma relação intrínseca 
entre “agir” e “pensar”, e que é desse binômio que 
irrompe o ato poético original do teatro. Por isso, 
o polonês admirava especialmente a última etapa 
das pesquisas stanislavskianas sobre a ação 
Física do ator, com a criação do método de Études, 
também conhecido como método de análise ativa 
ou, conforme utilizado por Grotowski, método das 
ações Físicas.    

de fato, a expressão ação Física jamais foi 
definida com exatidão por stanislávski, tampouco 
reduzida a qualquer tipo de sentença redutora. 
em seus escritos, a menção ao termo surge 
sempre associada a procedimentos de ordem 
psicofísica, a fim de localizar um evento que não 
é exclusivamente externo, mas também interno. 
essa dimensão, inclusive, precede o uso isolado 
da expressão “ação física” em sua prática e 
textos. a própria ideia dos Études, que se tornaria 
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ator. 
ao enfatizar esse vínculo entre as ações 

Psicofísicas e os processos vitais, stanislávski 
estabeleceu a ideia de Linha de ações Físicas 
que, mais do que a simples reunião de diversos 
movimentos corporais, remetia à associação 
consecutiva dos objetivos físicos do ator. em 
seus manuscritos produzidos entre os anos 
1930 a 1933, alertava justamente para o fato de 
que o trabalho sobre a ação se dá no campo 
da complexidade, não se estanca no processo 
físico; dizia que o ator lidava simultaneamente 
com muitas “linhas”, a da ficção, da psicológica, 
da cênica e outras que frequentemente são 
esquecidas. Poucos anos depois, iria desenvolver 
essa ideia, e, em seus últimos três anos de 
vida, seus manuscritos já fazem referência à 
existência de “esquemas físicos” que, reunindo os 
objetivos físicos principais, podiam ser realizados 
sinteticamente pelo ator em poucos minutos. em 
seu livro, toporkov (1962, p. 176) compara esses 
“esquemas” aos desenhos iniciais que o pintor 
esboça sobre a tela vazia antes de plasmar sobre 
essa as sutilezas psicológicas dos traços e cores 
mais complexos, e muito provavelmente, foi isso 
que Grotowski identificou quando viu o ator russo 
em cena. 

mas era superando o esquema estritamente 
físico que o ator, no sistema, compõe o que na 
tradição russa convém chamar de linha da vida 
física do corpo humano. anatoli Vassiliev (2006, 
p. 314) explica que a Linha Contínua das ações 
é a própria linha da vida. o corpo humano é uma 
substância à parte, enquanto que “a vida do corpo 
humano” é uma categoria. É essa categoria que 
age no homem, sobre sua alma. Para exemplificar 
esse entendimento, Vassiliev oferece a imagem 
de um ponto nuclear (a vida) cujos raios 
multidirecionais são unidos por uma linha circular 
contínua (a linha das ações Físicas). Ciente disso, 
o encenador pode inclusive manipular o traçado 
externo das ações do ator desde que não rompa 

um antigo ator que trabalhara com stanislávski 
e a quem Grotowski pôde ver em cena na época 
de seus estudos em moscou. o que então havia 
impressionado o estudante fora a capacidade do 
experiente ator em transformar algo que poderia 
ser monótono e discursivo em uma série de ações 
detalhadas, com o uso de alguns poucos objetos 
(riChards, 2012, p. 31-32).

Com tais referências, e também a partir de 
suas próprias pesquisas sobre o que afirmava 
já não ser “exatamente o método das ações 
Físicas de stánislavski, mas o que vem depois” 
(riChards, 2012, p. 107), Grotowski procurou 
demonstrar à plateia, em uma palestra nos 
anos 1980, a diferença entre atividade e ação 
Física. Primeiramente, levantou o copo de 
água à sua frente e a bebeu, de forma “banal 
e desinteressante”. depois, repetiu o mesmo 
movimento transformando-o em uma ação, 
observando a plateia, alterando o ritmo a partir 
de uma nova Circunstância Proposta, naquele 
momento, por sua imaginação (riChards, 
2012, p. 33). Com esse exemplo, lançava luz à 
necessidade do ator de perceber a relação entre os 
movimentos internos – localizados na imaginação 
e na memória – e as formas externas. 

sobre isso, stanislávski (2007, p. 184, tradução 
nossa) já havia dito, em uma de suas aulas 
entre os anos de 1918 e 1922: “a vida, qual seja, 
é sempre movimento. que seja um movimento 
do espírito ou do corpo, é sempre movimento.” 
Para o mestre russo, o mais importante era que 
o ator compreendesse que a arte da vivência 
não é da ordem da representação, mas uma 
percepção ativa, experiência do vivo7 que 
envolve transformação de si mesmo a partir do 
reconhecimento e aceitação da natureza de cada 

7. Ver nota do tradutor diego moschkovich para o texto “sobre a análise 
ativa do texto e do Papel”, de maria Knebel, em: KneBeL, maria. Análise-
Ação – Práticas das Ideias Teatrais de Stanislávski. são Paulo: editora 34, 
2016.
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criativas do compositor. nos anos 1920, a 
palavra primeiramente fora adotada por unida à 
expressão “partitura espiritual”, entendida como 
algo que reunia os objetivos físicos e psicológicos. 
mas tão logo recorreu ao uso e à definição do 
conceito de Partitura do ator, o pedagogo russo 
reconheceu, como se vê nos textos do período 
de 1916 a 1920, que certos objetivos elementares 
tocam apenas as camadas superficiais da vida 
espiritual e os aspectos exteriores do corpo e não 
atingem “a vida do espírito humano”, objetivo 
central de seu trabalho. Por isso, nessa época, 
referia-se à necessidade de encontrar “objetivos 
e partituras mais profundos”, que permitissem 
que não apenas os objetivos referentes ao papel 
viessem à tona, mas a própria individualidade do 
ator criador (stanisLÁVsKi, 1988, p. 123). 

devido, provavelmente, ao fato de stanislávski 
não ter tido tempo de concluir, organizar e revisar 
os textos onde encontramos essas ideias, os quais 
foram postumamente reunidos na obra El Trabajo 
del Actor Sobre Su Papel, a concepção de uma 
“partitura mais profunda” surge de forma apenas 
sugerida. mas mesmo sem definir exatamente 
quais seriam os procedimentos associados a essa 
“partitura mais profunda”, stanislávski explica 
que ela deveria estar atrelada essencialmente 
à “intuição criadora”, que deveria dar vida 
àquela primeira construção mais esquemática 
e, principalmente, manter permanentemente 
a inquietude da sensibilidade para animar a 
partitura física do papel. 

nesses mesmos textos aos quais nos 
referimos, e atrelado à mesma busca, é possível 
reconhecer os princípios do conceito de impulso, 
como resposta à necessidade dessa “partitura 
mais profunda”, também definida por stanislávski 
como “partitura espiritual sutilizada, ou seja, 
psicofísica”. elemento móvel, “vivo”, o impulso 
seria capaz de acrescentar novas qualidades 
àquela primeira partitura mais mecânica sem, 
no entanto, modificá-la estruturalmente. teria, 

com a continuidade que garante a relação dessas 
com o seu conteúdo vital. em sua obra mais 
conhecida, O Príncipe Constante, Grotowski (2007, 
p. 234) conduziu um processo muito próximo 
disso, ao realizar uma montagem que manipulava 
o “esquema físico” construído pelo ator enquanto 
garantia a autonomia do que se poderia 
considerar a linha da vida física do corpo humano, 
onde estavam contidas as memórias, associações 
pessoais, intenções, relações e impulsos do ator.

Grotowski (2007, p. 166) afirmou que 
stanislávski havia se dedicado aos aspectos 
concretos do ofício não para encontrar, mas para 
reencontrar a precisão, pois acreditava que a 
necessidade de precisão e forma apareciam de 
maneira associada à espontaneidade da ação. 
Com isso, afastava qualquer tipo de leitura sobre 
a problemática das ações Físicas, em seu próprio 
trabalho e em stanislávski, sob uma perspectiva 
centrada exclusivamente na lógica da fisicalidade 
e convenção formal. em seus trabalhos, o artista 
polonês refinaria cada vez mais seu conceito de 
precisão. se em seus primeiros espetáculos o 
pensamento estrutural se baseava na articulação 
dos signos, posteriormente passou a apostar 
na ação enquanto reflexo psíquico e ao mesmo 
tempo instintivo, biológico e espiritual. Já 
em seu último espetáculo, Apocalypsis Com 
Figura, chegou a vincular a noção de precisão à 
qualidade da presença dos atores e à plenitude 
da experiência de encontro com os espectadores. 

Lançar luz sobre esse ponto contribui para 
destacar também outro campo terminológico 
que, amplamente explorado por Grotowski e por 
muitas escolas teatrais até nossos dias, fora 
inicialmente aberto por stanislávski: a ideia de 
Partitura atoral.  declaradamente inspirada na 
terminologia musical, a noção de Partitura tinha, 
para stanislávski (1988, p. 120), a função de 
identificar algo composto de pequenas e grandes 
partes, as notas e os acordes e as passagens 
entre esses, entre as quais se fixam as sensações 
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dois procedimentos diversos está uma profunda 
confiança na relação plena que se estabelece 
entre o impulso, visto como uma estrutura 
psíquica e física interna, e a ação externalizada. 
segundo thomas richards (2012, p. 108), herdeiro 
artístico de Grotowski, o polonês acreditava que o 
impulso manifestava-se desde o interior do corpo, 
como uma reação que só é visível quando já se 
tornou uma pequena ação, dirigida de dentro para 
fora. opostamente, richards compreende que 
stanislávski relacionava os impulsos à periferia 
do corpo, aos olhos e à expressão facial, como um 
vetor que vai do externo para o interno. 

não encontramos, na obra de stanislávski e 
de seus discípulos, evidências que nos permitam 
confirmar essa tese de richards sobre o trabalho 
do diretor russo. em O Trabajo del Actor Sobre Su 
Papel, inclusive, stanislávski associa à palavra 
“impulso” o adjetivo “interior”, o que não deixa 
dúvidas sobre a natureza desse elemento. nesses 
mesmos textos, chega a mencionar a possibilidade 
de que se possa acessar o impulso a partir do 
exterior, mas não assume este caminho como o 
único possível. no verso dos manuscritos em que 
discorria sobre o assunto, stanislávski registrou, 
inclusive, a percepção de sua própria contradição 
a respeito do tema, mas nunca chegou a uma 
hipótese definitiva sobre o assunto justamente 
porque se tratava de um elemento empírico ainda 
não devidamente aprofundado por ele em sua 
prática.8  

enquanto para stanislávski as soluções para 
o problema do impulso mantiveram-se abertas, 
Grotowski, em conferência de 1986, em Liège, 
claramente defendia a possibilidade de se 
exercitar na ação apenas tocando o nível dos 
impulsos. Para o diretor polonês, o ator, quase 
sem externalizar qualquer movimento, pode se 
conectar apenas com a pulsão fundamental da 

8. segundo nota de rodapé de G Kristi e V. Prokófiev, os editores de 
stanislávski, em: stanisLaVsKi, Konstantin. El Trabajo del Actor Sobre Su 
Papel. Buenos aires: quetzal, 1988, p. 348. 

assim, uma função parecida com as distintas 
tonalidades e nuances que o músico imprime à 
execução de uma composição sinfônica. 

É interessante notar que, na terminologia 
sempre dinâmica de stanislávski (1998, p. 124), 
a noção de impulso aparecia associada a outras 
nomenclaturas, posteriormente abandonadas 
com a consolidação do método de Études, como 
“tonalidade da alma” e “gérmen de sensibilidade”. 
Já nos anos 1930, stanislávski enfatizaria 
a abordagem psicofísica desse elemento, 
mencionando como, a partir da consideração 
das Circunstâncias Propostas, a ação poderia ser 
realizada por meio do impulso, sem ser levada até 
seu desenho final, mas absolutamente enraizada 
em uma espécie de motivação espontânea e não-
racionalizada.

Grotowski considerava que, embora 
stanislávski tivesse se interessado pela questão 
dos impulsos, não tivera tempo suficiente para 
se aprofundar no assunto. Contudo, retomaria e 
desenvolveria esse aspecto da pesquisa do mestre 
russo a ponto de afirmar que “não são as notas 
vocais, os gestos exteriores que constituem os 
morfemas da partitura do ator, mas alguma outra 
coisa” (GrotoWsKi, 2007, p. 132). em texto de 
1968, Grotowski (2007, p. 133) apresentaria duas 
perspectivas sobre a problemática. a primeira, 
de ordem objetiva, sugere que seja a matéria 
prima fundamental sobre a qual se pode ou não 
articular um sistema de signos compreensíveis. 
a segunda, mais subjetiva e abstrata, atribui aos 
impulsos vivos a capacidade de tornar crível e 
verdadeira uma ação realizada pelo ator. 

enquanto stanislávski, por meio da 
personagem fictícia do professor tortsov, 
recomendava que os alunos anotassem em seus 
cadernos a sequência de ações Físicas, Grotowski 
(2007, p. 133) fala da possibilidade de que, após a 
formulação consciente de um esboço das ações, 
os atores anotem os impulsos, “não como o lápis, 
evidentemente, mas com o corpo”. na base desses 
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 stanislávski em foco

stanislávski afirma que, embora alguns impulsos 
possam se tornar conscientes, muitos outros, 
e talvez os mais importantes, não emergem à 
consciência em momento algum, sob pena de 
serem por ela destruídos. o professor também 
alerta para que não se tente discernir entre quais 
impulsos interiores deve-se tocar e quais não, 
pois isso é tarefa da natureza, enquanto ao ator 
cabe trabalhar metodicamente sobre os meios 
acessíveis à consciência, como a Linha de ações 
Físicas, por exemplo (stanisLÁVsKi, 1988, p. 348 
– tradução nossa). 

tal conclusão assemelha-se muito às ideias 
de Grotowski (2007, p. 202) que, nos início dos 
anos 1970, refletiria, no texto “o que Foi”, sobre 
a importância de se manter a precisão dos 
elementos conhecidos sem estancar o fluxo vivo. 
a prática ensinara a Grotowski que não se pode 
guiar conscientemente o corpo e, dessa maneira, 
ele aprendia por si mesmo uma importante lição 
do mestre que lhe antecedera.   

igualmente concentradas sobre os elementos 
concretos da arte da atuação, e embora 
absolutamente diversas entre si, as práticas 
desses dois artistas foram atravessadas por um fio 
comum, invisível, como o que perpassa as contas 
de um colar. e, ao observar as diferentes etapas de 
suas pesquisas, é particularmente interessante 
notar que essa linha se fortalece justamente 
na medida em que Grotowski mais se afasta da 
tarefa de produzir espetáculos, aproximando-se 
radicalmente dos aspectos antes destacados por 
stanislávski como basilares no trabalho do ator e, 
principalmente, fixando sua atenção na questão 
do impulso, partícula invisível que fora uma das 
últimas descobertas do trabalho realizado por 
stanislávski durante sua longa vida. desse modo, 
para compreender a relação de filiação entre esses 
dois artistas é necessário que nos disponhamos a 
ver o que está por trás, ou além, das formas. era 
o que, segundo outro grande artista, Peter Brook 
(2011, p. 67), buscava Grotowski, inspirado pelo 

ação, a intenção, direcionada para fora, mas não 
de todo completa.  

Para demonstrarem o estreito vínculo entre 
ação externa e impulso, stanislávski e Grotowski 
fizeram uso de exemplos similares em que 
buscavam explorar tal relação pela supressão 
do desenho do movimento no espaço até tocar 
o essencial, o coração da ação, o impulso. 
Percebemos, porém, que uma análise do problema 
baseada somente na observação desse tipo de 
exemplo corre o risco de se restringir à dimensão 
física da questão. se a ação no espaço pode ser 
retida até tocar o nível do impulso, é justamente 
porque essa partícula, essencial e invisível, tem 
uma existência que não se explica unicamente 
pela lógica da materialidade corpórea. 

Grotowski (2007, p. 220) associou o impulso 
iniciado no interior do corpo do ator a uma 
catapulta que o lança corretamente em direção 
à ação. destacou o fato de que, mesmo sem 
aparecerem, as ações Físicas estão no corpo, na 
forma de “in/pulso” (riChards, 2012, p. 108). 
Para ele, porém, o vetor do impulso aproxima-o 
das “intenções que estão ligadas às memórias do 
corpo”, às em/tensões musculares” (riChards, 
2012, p. 111), mas também às associações, aos 
desejos, ao contato com os outros. assim, para 
o diretor polonês, o corpo, lugar da interioridade, 
abriga o impulso que promove a reconexão entre 
carne e espírito. 

Por sua vez, notamos que stanislávski (1988, p. 
329 – tradução nossa) não chega jamais a afirmar 
que o corpo é o lugar dessa interioridade, embora 
acreditasse que “o que existe na profundidade 
da alma somente se revela quando as vivências 
exteriores e interiores do artista transcorrem 
observando as leis e normas estabelecidas”. 
Para o diretor russo, é o subconsciente, ou, 
ainda, a alma, terreno da interioridade, que 
abriga o impulso revelador da conexão entre 
carne e espírito. nas aulas fictícias de El Trabajo 
del Actor Sobre Su Papel, o professor tortsov/
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2012. 
stanisLaVsKi, Konstantin. El Trabajo del Actor 
Sobre Si Mismo en El Proceso Creador de la 
Encarnación. Barcelona: alba, 2009. 
_______. La Ligne des actions Physiques – 
répétitions et exercices de stanislavski. in: Les 
Voies de l’acteur. Paris: Centre national du Livre, 
2007.
_______. El Trabajo del Actor Sobre Si Mismo en El 
Proceso Creador de la Vivencia. Barcelona: alba, 
2003. 
_______. El Trabajo del Actor Sobre Su Papel. 
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toPorKoV, Vasiliev o. Stanislavski Dirige. havana: 
imprensa nacional de Cuba, 1962. 
tYsZKa, Juliusz. stanislavski et la Pologne. in: 
Le Siecle Stanislavski. montreal: Bouffonneries-
Contrastes, 1989. 
VassiLieV, anatoli. dialogue avec les traducteurs 
– Le travail du metteur en scène sur soi dans le 
Processus Créateur de l’analyse Par l’action. in: 
L’Analyse-Action. actes sud-Papiers. Paris, 2006. 

mestre stanislávski: “antes do fim da minha vida, 
eu gostaria de passar, por um momento, para 
além das formas, das formas da vida, e fazer a 
experiência daquilo que está por trás. Foi isso que 
ele me disse há trinta anos, e até o fim ele não 
parou de procurar”. 
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