
POR MIChELE ALMEIDA zALTRON2

as experimentações cênicas sobre études consistiram em uma prática 
que esteve presente ao longo dos anos na criação artística de stanislávski 
e que, especialmente em suas últimas pesquisas, nos anos 1930, adquiriu 
importância fundamental para a concretização do método de análise ativa3. 
a relevância que essa prática possui até os dias de hoje para a educação 
do ator na escola russa pode ser depreendida das seguintes palavras da 
pedagoga natalia Zvereva4: 

o étude ajuda cada ator a encontrar os seus próprios meios de 
percepção e de avaliação dos acontecimentos, as suas reações 
individuais a eles e, como resultado, o seu próprio caminho para a 
criação da personagem. as principais etapas desse caminho sempre 
serão as ações, mas não existe nenhuma ação que não dependa da 
noção de caráter e, ao analisar as ações, simultaneamente, o ator 
investiga o caráter humano que ele vai atuar. o caráter da personagem 
se revela não somente em seus objetivos, aspirações, atos, mas 
também na especificidade de sua percepção dos acontecimentos, 
no modo do seu comportamento (2009, p. 409).5

o pedagogo serguei Zemtsov6, em entrevista concedida a mim em 
moscou, em outubro de 2014, também afirma o papel principal dessa 

1. este artigo apresenta parte da pesquisa que desenvolvi na tese O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo Segundo 
o “Sistema” de K. Stanislávski, defendida em 2016, no Programa de Pós-Graduação em artes Cênicas unirio. 
a pesquisa contou com bolsa CaPes durante o período de realização no Brasil e bolsa de doutorado sanduíche 
– Pdse-CaPes durante o estágio doutoral realizado na escola-estúdio do teatro de arte de moscou (moscow art 
theatre school), rússia, no período de 2014-2015.

2. Pesquisadora teatral e doutora em artes Cênicas pela unirio.

3. Para mais informações acerca da prática de études em relação ao método de análise ativa, sugiro a leitura do 
artigo: ZaLtron, m. a Prática do Etiud no “sistema” de stanislávski. Questão de Crítica. v. Viii. rio de Janeiro: 
2015, p. 184-200.

4. natalia Zvereva é pedagoga da Cátedra de direção dramática do Gitis, instituto russo de arte teatral (russian 
university of theatre arts).

5. todas as citações que aparecem neste estudo foram traduzidas pela autora.

6. serguei Zemtsov é ator, diretor e pedagogo. desde 1994 é pedagogo da Cátedra de maestria do ator da escola-
estúdio do tam, sendo que, em 1997, tornou-se decano da Faculdade de atuação dessa mesma instituição.

a prática de études de 
animais como exercício 
para “tornar visível a vida 
criativa invisível do artista”1
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do ator em cena; e por sua relação com a busca 
pela precisão e pela plasticidade na realização 
das ações Físicas.

segundo maria Knébel, o exercício de atuar um 
animal era um dos favoritos de stanislávski. ela 
mesma costumava propor esse exercício aos seus 
alunos, tanto no decorrer do Curso de direção 
quanto nos exames de admissão, o que exigia 
deles imaginação, coragem, espontaneidade 
e capacidade de observação (KnÉBeL, 1991, 
p. 21-22). sabe-se que stanislávski propunha a 
realização de études coletivos a partir de temas, 
como circo e zoológico, onde os estudantes-atores 
deviam exercitar a “toalete do ator”. as melhores 
experimentações tinham a possibilidade de ser 
transformadas em espetáculos públicos.

ressaltamos também as referências ao mundo 
animal relacionadas ao papel de hamlet, como 
descreve stanislávski na obra Minha Vida na Arte, 
e no ensaio de Balladyna, realizado pelo Primeiro 
estúdio do teatro de arte de moscou, como consta 
na obra O Trabalho do Ator Sobre o Papel8. 

no capítulo duncan e Craig, stanislávski faz 
um relato do quadro criado por Gordon Craig em 
Hamlet9, para o espetáculo teatral apresentado no 
palácio. ao perceber que o rei torna visível a sua 
própria culpa, hamlet é comparado a um tigre 
que se lança em direção a ele e o persegue como 

8. a obra O Trabalho do Ator Sobre o Papel é o quarto tomo das obras 
completas de stanislávski, em nove tomos. essa obra foi publicada nos 

eua como Creating a Role e foi a partir dela que se realizou a tradução 

indireta para o português A Criação de um Papel.

9. Como se sabe, o diretor e cenógrafo inglês Gordon Craig foi convidado 
por stanislávski, no final de 1908, para encenar Hamlet, de William 
shakespeare, no teatro de arte de moscou. o espetáculo estreou em 23 
de dezembro de 1911.

prática no processo de aprendizagem para o ator 
criativo:

o étude é, por assim dizer, a forma 
ideal, onde eles [os estudantes] mostram 
o seu conhecimento. o étude tem a forma 
ideal para que eles mostrem o quanto 
assimilaram a atenção, a interação, o 
tempo e o ritmo, e assim por diante. e, 
evidentemente, a fantasia também. o étude 
é muito importante. o étude é o mecanismo 
através do qual nós entendemos se eles 
assimilaram ou não assimilaram, se eles 
entenderam ou não compreenderam. 

no presente artigo trataremos da prática de 
études pela perspectiva da criação de études de 
animais. tive a oportunidade de observar a prática 
da criação de études de animais durante o estágio 
doutoral que realizei na escola-estúdio do teatro 
de arte de moscou, ao acompanhar a turma do 
primeiro ano na disciplina maestria do ator, sob 
a orientação de serguei Zemtsov, no decorrer 
do segundo semestre de 2014. essa prática 
será abordada sob as seguintes possibilidades 
criativas: como meio inicial da aprendizagem 
do método das ações Físicas; como exercício 
de criação da “vivência” (perejivánie) e da 
“encarnação” (voploschénie); como experiência 
do “salto qualitativo”7 que leva à transformação 

7. de acordo com a pesquisadora nair d’agostini, a personagem é 
consequência de um “salto qualitativo” na partitura de ações do ator, que 
ocorre através de uma transformação inconsciente que o leva a passar 
de “ator-personagem à personagem-ator”. em O Método de Análise Ativa 
de K. Stanislávski Como Base Para a Leitura do Texto e da Criação do 
Espetáculo Pelo Diretor e Ator. tese de doutorado, FFLCh, universidade de 
são Paulo, são Paulo, 2007, p. 232.
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do peixe, do seu modo característico de deslizar 
ao se movimentar, o ritmo da própria personagem 
se torna mais perceptível, as possibilidades de 
ação e de adaptação são ampliadas, ganham 
expressividade cênica.

nos exercícios que observei na escola-estúdio, 
cada étude era proposto individualmente pelos 
estudantes, e somente alguns experimentos 
foram realizados por mais de um estudante. o 
animal era de livre escolha e os estudantes foram 
incentivados a observar os animais na rua, no 
zoológico ou em vídeos. a exigência básica era 
que o estudante deveria se apoiar em elementos 
concretos para o desenvolvimento do étude, 
tais como: que animal é esse, quantos anos ele 
tem, onde ele se encontra, que circunstâncias 
interagem com ele? algo precisa acontecer e 
modificá-lo.

tornava-se necessário, então, criar um 
acontecimento que tentasse ser o mais específico 
possível, lembrando que stanislávski exigia que 
os estudantes-atores não atuassem “em geral”. 
a criação de uma rede de detalhes permite a 
ampliação da fantasia e da imaginação do ator, 
o que traz novas nuanças e cores à história. É 
necessário também estar atento para o olhar do 
animal, para a plasticidade da sua movimentação 
e, o mais importante, não se deve mostrar, ou 
demonstrar o animal, e sim ser o animal. ser 
o animal, isto é, o “eu existo” de stanislávski 
– aqui está a possibilidade da experiência do 
salto que gera a metamorfose do ator em cena. 
o surgimento de uma “nova criação”, que não é 
nem o ator e nem o papel, e sim outro, um ser 
vivo, existente, no qual não se pode identificar 
onde começa o primeiro e termina o segundo.

no ensaio de 5 de setembro de 1919, do 
espetáculo Caim, de Byron, stanislávski estava 
trabalhando com o ator que atuava no papel 
de Lúcifer, e este demonstrava dificuldade em 
desenvolver a sua criação pelo fato de que Lúcifer 
não poderia ser considerado humano. Conforme a 
orientação dada por stanislávski, a abordagem do 
papel, independente de se tratar de uma pessoa 

se fosse uma fera atrás da caça (stanisLÁVsKi, 
1988, p. 422-423). no ensaio de Balladyna10, 
realizado na casa de stanislávski em 15 de 
novembro de 1919, a atriz serafima Birman foi 
orientada sobre o papel de Goplana, uma sereia. 
segue um trecho das anotações sobre a cena do 
encontro amoroso de Goplana com Grabets:

Birman está em um único tom, 
sentimental; ela volteja igualmente, destaca 
de forma racional e dita todas as palavras. 
[...] ensinei a falar os pensamentos. Percuti 
o esquema rítmico de seu papel (ou seja, 
da cena). o assobio de Grabets. Goplana 
adivinha a proximidade de uma pessoa, 
dele! rajada de vento. esconde Khokhlik. 
Prepara-se para o encontro. Voluptuosidade 
do peixe – animal escorregadio. Coquetismo 
e voluptuosidade – ela se move lentamente, 
abraça, quer beijar – apaixonada até a 
indecência. ordena, ameaça, e assim 
gradualmente chega até o furacão 
(stanisLÁVsKi, 1991, p. 46).

na orientação transmitida por stanislávski 
está evidenciado o seu esforço em retirar a atriz 
da linearidade, da ênfase dada às palavras e do 
sentimentalismo em que ela se encontrava. em 
ambos os exemplos, de Hamlet e de Balladyna, o 
comportamento e as características dos animais 
trazem imagens concretas como estímulo para 
a criação do ator em cena. o animal sugere 
intensidade de vida e plasticidade, reforçando a 
proximidade existente entre o comportamento 
animal e seus instintos, e as camadas do caráter 
humano da criação. É interessante observar que, 
por meio da evocação da imagem da voluptuosidade 

10. Para facilitar a compreensão do leitor sobre as orientações de 
stanislávski a serafima Birman, faz-se necessário esclarecer alguns 
pontos sobre a tragédia Balladyna, obra do romantismo polonês, escrita 
por Juliusz slowacki em 1834. a obra trata da ascensão e queda da 
personagem Balladyna, uma rainha eslava. a sereia Goplana, rainha do 
lago Goplo, papel de Birman, está apaixonada por Grabets, que, por sua 
vez, é o amor de Balladyna. Khokhlik, que é citado nas anotações do ensaio, 
é um servo de Goplana.
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estudantes apontavam para pistas importantes 
sobre o que se busca com o trabalho. acima 
de tudo, o que mais chamou a atenção na 
observação da prática de études de animais foi a 
orientação do pedagogo no sentido da revelação 
do caráter do animal criado pelos estudantes. 
Como cada animal, que é único – sujeito às 
particularidades do ator-estudante –, se relaciona 
com as circunstâncias que vão surgindo e às 
invenções da sua imaginação? Como ele reage aos 
fatos? assim, os atores-estudantes são levados a 
experienciar os processos de criação da vivência 
(perejivánie) e da encarnação (voploschénie). 
nesse sentido, salientamos a observação de 
Zemtsov para o estudante que criou o étude de um 
morcego: “[...] a plástica não está funcionando, 
mas a vida interna está correta. [...] há caráter.” 
a criação do estudante estava viva e era possível 
vislumbrar traços do caráter do animal, contudo o 
seu aparato corporal não estava suficientemente 
trabalhado para dar vazão plena a essa vida. 
afinal, é preciso não apenas vivenciar (perejivát’), 
mas também manifestar essa vivência no corpo 
do ator.

maria Knébel, na obra A Poesia da Pedagogia, 
antes de abordar em seu texto a criação de 
études de animais, recorre ao conceito de germe 
(zerno) para buscar esclarecer o caráter humano 
da criação. em suas palavras: “o germe humano 
é aquilo que se manifesta em sua maneira de 
perceber o mundo, na maneira de pensar, de se 
comportar, nas opiniões” (KnÉBeL, [1976] 1991, 
p. 76). Conforme Knébel, ao observar os animais 
e realizar a criação de études a partir dessa 
observação, o estudante está trabalhando sobre 
o germe, o caráter. a respeito da importância 
do conceito de germe, Knébel cita um de seus 
mestres, Vladimir nemiróvitch-dântchenko:

o germe da personagem – isso é o 
mais importante. Porém, é extremamente 
difícil defini-lo. Para isso, é necessário 
se aprofundar longamente na leitura da 
peça e em seu papel. a primeira definição 

ou não, deveria se iniciar pelo caráter humano 
da criatura e, somente depois disso, haveria a 
possibilidade de se chegar ao que ele chamava 
de “sobre-humano”. Para explicitar a sua ideia, 
ele comparou a abordagem desse papel ao 
trabalho de preparação do terreno que deveria 
obrigatoriamente ser realizado para se chegar ao 
superconsciente11, pois “quando você mete o dedo 
diretamente na esfera da superconsciência obtém 
o clichê, o artesanato, a afetação, a imitação” 
(VinoGradsKaia, 2003, p. 71 – grifo nosso).

na obra Minha Vida na Arte, ao relatar a 
expansão do seu próprio entendimento acerca 
do realismo, ou seja, do que é crível, orgânico e 
verdadeiro na criação como ponte para o alcance 
da esfera superconsciente e não do realismo 
como mera transposição da vida comum para 
a cena, stanislávski afirma que “se o corpo não 
passa a viver, a alma não acredita” ([1926] 1988, p. 
236). essa afirmação é conectada por ele com a 
experiência autêntica ligada à natureza humana – 
stanislávski enfatiza a criação psicofísica e viva do 
processo criativo, ao mesmo tempo em que aponta 
para o que almejava alcançar: o superconsciente. 
desse modo, stanislávski buscou desenvolver no 
ator a capacidade de conferir caráter humano à 
sua criação, seja uma criatura sobre-humana, 
como Lúcifer, seja um objeto12 ou um animal. É 
essa capacidade de revelar o caráter humano 
e de vivenciar o papel que permitirá a ativação 
da potência criativa do superconsciente e a 
transformação do ator em uma forma cênica viva.

as orientações do pedagogo Zemtsov aos 

11. os princípios do yoga passaram a ser estudados e experimentados 
por stanislávski em 1911, pouco antes do surgimento do Primeiro estúdio 
do tam, e são parte essencial de toda a sua pesquisa futura. dentre 
esses princípios se encontra o superconsciente. de acordo com o diretor 
teatral e pedagogo serguei tcherkasski, nos textos yoguis acessados por 
stanislávski, a esfera inconsciente, inacessível à consciência humana, é 
constituída por duas partes: o subconsciente, vida mental que pertence 
ao indivíduo; e o superconsciente que seria a consciência elevada que 
ultrapassa o ser humano, permitindo a sua ligação com o plano espiritual, 
transcendental – uma união do indivíduo com o todo. em Stanislávski e 
Yoga. são Petersburgo: sPGati, 2013, p. 63. 

12. além dos études de animais, a criação de études de objetos, onde o 
estudante-ator busca dar vida a um objeto transformando-se no próprio 
objeto, também é parte do projeto pedagógico desenvolvido nas aulas de 
serguei Zemtsov.
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de ações dentro dessas circunstâncias, junto com 
a capacidade física para a transformação plástica, 
que conduzirão o ator à revelação do caráter.

observamos também que na fala de Zemtsov 
para os estudantes havia a referência ao “eu 
acredito”, de stanislávski. stanislávski costumava 
dizer “eu acredito” (véryu) ou “eu não acredito” (ne 
véryu) para os atores e estudantes, a fim de avaliar 
se a atuação estava coerente e viva, se as ações 
estavam justificadas. Por exemplo, no anexo da 
segunda parte da obra O Trabalho do Ator Sobre Si 
Mesmo13, denominado treinamento e disciplina, 
tortsov propôs aos estudantes que realizassem 
o étude da preparação de uma mesa para cinco 
pessoas. a cada etapa de aprofundamento do 
étude, de acordo com o estudante nazvánov, 
a tarefa se tornava mais difícil e tortsov exigia 
cada vez mais “a justificativa de cada momento 
das nossas ações em cena. a cada instante, ele 
teve que interromper para não nos deixar cair na 
afetação e na falsidade que, contra a vontade, se 
insinuavam em nossas ações” (stanisLÁVsKi, 
1990, p. 393). nazvánov relata também que ao 
observar um dos estudantes que distribuía os 
talheres apressadamente, sem justificativa 
para as suas ações, e que parecia estar mais 
preocupado com os espectadores do que com os 
partners da cena, tortsov disse: “eu não acredito.”

nesse sentido, pode ser esclarecedor 
abordarmos o seguinte fragmento da conversa 
que stanislávski manteve com os estudantes do 

13. O Trabalho do Ator Sobre Si mesmo (Rabota aktiora nad soboi) é a 
obra mais importante de stanislávski sobre o �sistema�. essa obra foi 

dividida por ele em duas partes. a primeira parte trata do processo 

criador da vivência (perejivánie) e a segunda parte do processo criador 

da encarnação (voploschénie). o título da primeira parte, que traduzimos 

da língua russa como O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo. Parte 1: O 
Trabalho Sobre Si Mesmo no Processo Criador da Vivência: O Diário de um 

Aprendiz foi traduzido para a publicação norte-americana como An Actor 
Prepares, e esta foi a que deu origem, em tradução indireta, à publicação 

brasileira: A Preparação do Ator. Já o título da segunda parte, O Trabalho 
do Ator Sobre Si Mesmo. Parte 2: O Trabalho Sobre Si mesmo no Processo 

Criador da Encarnação foi traduzido como Building a Character, e esta 

edição em inglês foi a que originou a publicação brasileira A Construção 
da Personagem.

frequentemente se mostra incorreta. [...] 
mas, quando o ator encontra o germe, 
em cada momento ele pode ser a medida 
da justeza da sua ação (nemirÓVitCh-
dÂntChenKo, [1938] 1952, p. 248).

no capítulo superobjetivo, ação transversal, 
stanislávski faz alguns esclarecimentos a respeito 
do entendimento sobre o germe. Para ele, a obra do 
autor surge das suas ideias e do seu sentimento, 
como se fosse uma planta que nasce do germe. 
stanislávski diz, por exemplo, que dostoiévski, 
durante toda a vida, buscou encontrar deus e 
o diabo no ser humano; que tolstói aspirava ao 
aperfeiçoamento moral de si mesmo; que tchekhov 
lutava contra a trivialidade e a burguesia e sonhava 
com uma vida melhor. Para stanislávski, essas 
buscas, aspirações e sonhos os impulsionaram 
a escrever suas obras, ou seja, constituíram o 
motivo, o germe da sua obra.

Knébel descreve que, no processo de criação 
do étude de animais, em primeiro lugar, o 
estudante vai ao zoológico e escolhe o animal que 
gostaria de atuar, depois disso, se empenha em 
assimilar a sua expressão plástica, a expressão do 
seu olhar. Para Knébel, quanto mais o germe do 
animal é captado, mais intensamente se revela a 
própria personalidade do estudante. ela cita um 
estudante que “era uma girafa que observava de 
modo majestoso e indiferente o público a partir do 
alto” (KnÉBeL, 1991, p. 78).

em determinado momento, ao orientar um 
estudante na criação do étude de um mosquito, 
Zemtsov disse “só vi a pessoa e não o animal”, que 
é como dizer “só vejo o ator e não a criação”, ou 
seja, o estudante-ator não se apropriou do germe 
do animal que escolheu, das suas características, 
de suas nuanças, do que ele faz e de como faz, 
bem como da sua energia e do seu caráter. e, 
assim, está apenas representando a figura de um 
animal. quando não há crença em outra realidade, 
em outros modos de existência, não há jogo, e a 
vida não se manifesta. É a capacidade da Fé nas 
Circunstâncias Propostas do animal e a realização 
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Curso de direção do Gitis, em 1938:

onde vocês irão procurar a justificativa 
para as suas ações? Certamente em 
suas memórias, nos sentimentos, nas 
circunstâncias da vida, análogas à vida 
do papel. Vocês começam, sob a ação do 
papel, a se acercar das suas memórias 
pessoais, retiradas da vida. então, essas 
ações se tornarão vivas (VinoGrÁdsKaia, 
2000, p. 496-497).

na quarta conversa de stanislávski com os 
atores-cantores do estúdio de Ópera do teatro 
Bolchói, conforme registrada pela solista e 
pedagoga Concórdia antárova na obra Conversas 
de K. S. Stanislávski no Estúdio do Teatro Bolchói 
nos Anos 1918-1922, ao tratar dos fundamentos da 
arte viva sobre o “eu existo”, stanislávski concluiu 
o seu pensamento com as seguintes palavras:

desejo a todos vocês que se livrem 
o mais depressa possível de qualquer 
afetação e que estejam sempre vivos em 
seus papeis. estar sempre vestidos de 
capas feitas de sentimentos e pensamentos 
verdadeiros reverberados. Com isso, vocês 
não apenas colocam os espectadores em 
atenção a tudo o que se faz em cena, mas 
também, fazem com que todas as suas 
canções sejam pensamento-palavra-som 
e, então, eu direi a vocês, junto com os 
espectadores: “eu acredito” (antaroVa, 
1947, p. 35).

nessa fala de stanislávski, fica ainda mais 
claro o significado que ele repassa quando diz “eu 
acredito” aos atores; trata-se da própria percepção 
da vida em cena, o que só pode acontecer se 
o ator estiver livre de convenções vazias e de 
afetações. a ideia de reverberar “os sentimentos 
e os pensamentos verdadeiros” encontra amparo 
quando stanislávski trata da função primordial da 
encarnação (voploschénie) na arte do ator: “tornar 

visível a vida criativa invisível do artista” ([1933-
38] 1990, p. 14). stanislávski reafirma, assim, a 
sua busca incansável por um ator que seja capaz 
de integrar sensivelmente a vida e a forma de 
expressão utilizada em cena.

nas aulas de Zemtsov houve diversos 
momentos em que ele determinava que os 
estudantes “esquecessem” o étude realizado. 
quando o pedagogo falava “esqueça”, significava 
que o estudante deveria abandonar o étude 
apresentado naquele momento e escolher outro 
animal para recomeçar o trabalho. Caso houvesse 
possibilidades cênicas a serem desenvolvidas 
seria permitido o aprofundamento do étude a 
ser apresentado novamente nas próximas aulas. 
Percebemos que o fracasso de um étude não era 
encarado de modo negativo pelo pedagogo, e sim 
como parte esperada do processo, como uma nova 
chance do estudante se lançar mais intensamente 
na fantasia e arriscar-se sem receio de errar, 
colocando em prática a orientação do pedagogo 
para que mantivesse a atenção nos pontos fracos 
pelos quais o étude anterior falhou. o estímulo da 
fantasia e da imaginação dos estudantes em suas 
criações é uma exigência permanente, condição 
essencial para o bom andamento do étude e para 
o próprio desenvolvimento do estudante como 
ator-criador.

nesse sentido, observamos mais um fruto 
valioso da herança stanislavskiana: a busca 
pela autonomia criativa do ator. a prática do 
étude permite ao estudante-ator se tornar 
responsável pela sua própria criação, o que lhe 
torna criativamente independente do diretor ou 
do pedagogo – o estudante-ator (criador) não 
fica à espera que alguém lhe diga o que ou como 
fazer. o seu dever é experimentar e apresentar 
propostas, inventar, pensar, se arriscar e aprender 
com as falhas e acertos. 

Como observadora da prática dos estudantes-
atores de Zemtsov, percebi que quando o 
pedagogo localizava alguma vida nos études 
significava que impressões, imagens, associações 
estavam sendo geradas. em suma, que o étude 
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 stanislávski em foco

embaralham o desenho do papel. a sua linha 
se perde no caos de gestos desnecessários 
e desaparece em meio a eles. Por isso, 
antes de tudo, extermine completamente 
os gestos em excesso e permita apenas os 
movimentos e as ações que são necessários 
ao papel (stanisLÁVsKi, 1990, p. 252).

 Com a busca pelo domínio de si mesmo, 
stanislávski realiza uma discussão que ultrapassa 
o problema da forma vazia e convencional da 
virtuose, contra a qual o ator precisa lutar. trata-
se também de eliminar todo e qualquer gesto que 
ofusque a clareza e a precisão da ação. assim, todo 
movimento que dissipe a força da ação realizada 
pelo ator deve ser percebido e eliminado. dando 
seguimento ao seu pensamento, stanislávski, 
ou melhor, tortsov, chega a afirmar que nenhum 
gesto é necessário ao ator, ou seja, se o ator 
precisa realizar algum gesto é porque ele já deixou 
de ser gesto e se tornou ação.

Para finalizar, reafirmamos que a prática de 
criação de études de animais exige do estudante-
ator profunda atenção, imaginação, tempo-
ritmo e precisão, bem como, capacidade de 
adaptação e de relação. o étude possibilita que 
os elementos do “sistema” sejam experienciados 
e desenvolvidos pelo estudante-ator em sua 
totalidade de corpo, mente e afetos, permitindo, 
desse modo, o alcance de um saber por meio do 
fazer. sendo assim, nessa prática, os ensinamentos 
investigados por stanislávski têm a possibilidade 
de se manifestar em sua complexidade e potência 
criativa, como um caminho fecundo que integra 
vivência (perejivánie) e encarnação (voploschénie), 
corpo e vida.
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