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POR AIMAR LABAKI

Aimar Labaki é dramaturgo, diretor, roteirista, 
curador e ensaísta. Autor, juntamente com Elena 
Vássina, da obra Stanislávski – Vida, Obra e 
Sistema, publicada pela Funarte em 2016, que 
traz, pela primeira vez no Brasil, os escritos do 
mestre russo em tradução direta do russo. Ele 
esteve presente em um dos encontros do Café 
Teatral organizado pela professora Marcia Azevedo 
e realizado pelo Macu no dia 31 de março de 2017. 
Segue abaixo parte de sua fala, transcrita e editada 
para esta publicação. 

Os diferentes “Stanislávskis” 
Eu propus uma conversa sobre Stanislávski e 

a dramaturgia contemporânea e, com isso, eu já 
me meti em um mato sem cachorro. Em primeiro 
lugar, quando nós falamos de Stanislávski, nós 
falamos na verdade de vários “Stanislávskis” 
diferentes.  Nós conhecemos o Stanislávski 
no Brasil – e mesmo no resto do mundo – por 
segunda, terceira via e com muita dificuldade. Na 
própria Rússia, o pensamento dele só começou a 
ser conhecido por completo depois da Glasnost1, 
depois de 1989, depois da queda da União 
Soviética, que foi quando começaram a publicar 
suas obras completas sem censura. Estão 
publicando agora o décimo segundo ou décimo 
terceiro volume e ainda está longe de acabar. 
Então, mesmo na Rússia, se alguém disser que 
conhece todo o Stanislávski está mentindo, 
porque estamos tendo acesso a esses escritos 
agora.

1. Projeto implantado nos anos 1980 durante o processo de abertura 
política da União Soviética com o objetivo de ampliar a transparência 
governamental e a liberdade de expressão.

Stanislávski viveu parte de sua vida adulta sob 
a ditadura da União Soviética.  Sua obra sofreu 
com isso, é claro. Alguns termos que ele usava 
em seus trabalhos tiveram que ser alterados, 
por causa da censura. Um exemplo concreto 
é quando ele dizia que o trabalho do ator é dar 
corpo à vida do espírito. A palavra espírito em uma 
ditadura comunista não tem muito trânsito, então 
ele não poderia falar em espírito. Ele também não 
poderia, por exemplo, dizer que os exercícios de 
respiração que ele usava eram criados a partir da 
Hatha-Yoga2. 

De qualquer maneira, bem ou mau, na Rússia, 
o que se lê são mesmo textos de Stanislávski – por 
mais censurados que sejam. 

No resto do mundo, aconteceu assim: 
Stanislávski precisava de grana e fechou um 
contrato com um casal norte-americano para 
traduzir suas obras que, a rigor, ainda não tinham 
sido escritas. Começou com Minha Vida na Arte3, 
uma autobiografia que ele escreveu a toque de 
caixa. Saiu uma edição americana que ele odiava, 
e depois quando ele chegou à Rússia, passou 
mais dois anos escrevendo outra versão, com 
alguns capítulos diferentes, trechos e mesmo 
histórias diferentes. Essa versão nós já tivemos 
em português, numa tradução do Paulo Bezerra4, 
e o resto do mundo conhece a partir da versão 
americana. 

Com os outros livros, a mesma coisa5. Ele 

2. Linha da Yoga centrada no trabalho do corpo, diferente da Haja-Yoga 
mais voltada ao controle da mente.

3. Publicado em 1924 nos Estados Unidos, em inglês. A edição russa seria 
lançada em 1926.

4. A tradução de Paulo Bezerra, do original russo, foi lançada no Brasil 
pela Editora Civilização Brasileira em 1989.

5. Os livros a que Aimar se refere são: A Preparação do Ator, A Construção 
da Personagem e A Criação de um Papel, publicados no Brasil pela 
editora Civilização Brasileira.

Stanislávski e a dramaturgia 
contemporânea 



assinou um contrato firmando que todas as 
traduções para outras línguas deveriam ser 
feitas a partir das versões em inglês.  E assim, 
nós conhecemos suas obras por meio de uma 
tradução na qual autorizou que mudassem certos 
termos para torná-la mais palatável não só à 
língua, mas à mentalidade norte-americana. Há 
momentos em que ele fala em Supertarefa ou 
Superobjetivo e tudo virou Superobjetivo. Só que 
Superobjetivo é uma coisa e Supertarefa é outra, 
mas essas nuances foram se perdendo. 

Toda essa linha que nós por aqui chamamos de 
Sistema – método para os americanos – é calcada 
no início do trabalho de Stanislávski, em que havia 
muita ênfase no trabalho interior, um trabalho de 
preparação psicológica. Na continuação desse 
trabalho, ele foi se aproximando de outra ênfase 
do mesmo sistema, mais física, calcada nas 
relações entre os atores, nas relações em cena, 
do que na própria construção ou, principalmente, 
na leitura do texto.

Um exemplo concreto: no início, ele 
praticamente inventou o que nós chamamos 
de “leitura de mesa”. Nesse trabalho, disseca-
se o texto na mesa, tenta-se entende-lo, depois 
se decora e o ensaiador  marca. No final da 
vida, Stanislávski não dava nem o texto para os 
atores lerem, ele dava situações, dava o desenho 
das personagens. A partir disso, eles faziam 
improvisações que dariam, concretamente, 
informações de corpo, de mente, de relações 
sociais das personagens, e é justamente essas 
improvisações sobre as situações dramáticas que 
ele chama de études , que é a palavra francesa 
para “estudos”. 

Sendo assim, é preciso que se defina de que 
Stanislávski estamos falando. Eu, particularmente, 
gostaria de falar deste Stanislávski da segunda 

fase, desta última fase, em que ele não desdizia 
nada do que disse antes, mas dava ênfase às 
relações, às ações e à palavra como uma grande 
ação do texto. Na verdade, a palavra dramática 
só é dramática porque tem ação, senão ela é só 
palavra, só um diálogo literário.

O que é dramaturgia contemporânea? 
Se alguém souber pode me contar, porque 

até hoje eu não consegui entender. Talvez seja 
porque nós chamamos de teatro fenômenos que 
também são muito diferentes entre si. Tem uma 
coisa que nós chamamos de teatro até hoje que 
é um teatro que parte da ideia do drama, o teatro 
escrito como um gênero literário. Assim como se 
escreve prosa e poesia, se escreve drama. Qual a 
diferença? A diferença principal é que a prosa se 
escreve para ser lida em voz baixa, em silêncio, 
em um tempo que é muito interior, que é muito 
nosso. A poesia, em geral, a lírica, tem uma 
característica que é o fato dela se completar com 
a fala, ela é feita para a fala. A Lírica, de alguma 
maneira, ganha completude com a enunciação. 
O drama é escrito para o corpo do ator e só se 
completa com o corpo do ator. O drama não é 
escrito para ser falado, ou seja, ele é escrito para 
ser vivido. Essa é a diferença de se escrever para 
teatro e se escrever, por exemplo, algum romance, 
ou mesmo os chamados diálogos filosóficos, 
um gênero que não se usa muito mais, mas que 
existe. Esses diálogos existem desde Platão, mas 
eles não são escritos para serem lidos em voz alta 
nem para serem encenados – apesar de algumas 
pessoas os encenarem – e, em geral, são chatos 
exatamente por não terem a ação que o drama 
tem. 

Assim, uma das definições para o que nós 
chamamos de teatro é: a arte que consiste em 
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colocar em cena um texto que foi escrito para ser 
posto em cena. Até meados do século XIX, até a 
década de 1880, o teatro era a arte ou a técnica 
de pegar um texto que foi escrito para o palco e 
colocá-lo no palco do modo mais fiel possível ao 
intento e à forma do que fora escrito. Mas, nesse 
momento, acontece uma mudança importante: 
surge a figura do diretor. Quando surge o diretor, 
o dono da bola deixa de ser o autor e passa a ser o 
encenador, que, em um primeiro momento, ainda 
está muito ligado a essa noção de teatro enquanto 
a arte de colocar em cena o texto escrito para a 
cena. 

O que se vê são interpretações diferentes do 
mesmo drama. O meu Hamlet é psicanalítico, 
eu monto um Hamlet e todos os elementos da 
cena com esse viés. E essa é a segunda mudança 
substancial. Até então se falava o texto, se 
representava o texto, mas todos os elementos 
da cena que não fossem a palavra e o ator eram 
apenas molduras e informavam, eventualmente, 
onde se estava. Quando acontece essa mudança, 
tudo que está em cena passa a ser elemento de 
linguagem. Isso acontece por causa da luz elétrica, 
em um primeiro momento. Até então se usava a 
luz só para que as pessoas pudessem enxergar o 
ator ou se fazia teatro ao ar livre para poder usar a 
luz do sol. Depois desse momento, quando se tem 
a luz elétrica, pode-se ter a luz e, principalmente, 
pode-se ter o que não se podia antes, a escuridão, 
que é o correspondente, em relação à visão, ao 
que o silêncio é para a fala. E quando se escreve, 
mais importante do que escolher as palavras é o 
silêncio, porque o silêncio dá o ponto de fuga, o 
silêncio dirige o ouvido, a voz.

O cenário, a luz, a forma são usados para 
direcionar o olhar da plateia para a leitura que 
o encenador faz do texto. Com as vanguardas 
do início do século XX, temos uma mudança 
que é mais estrutural ainda, o teatro vai deixar 
de ser a arte de se escrever para se encenar 

e vai passar a ser a arte de se encenar e ponto. 
Não necessariamente textos que foram escritos 
para serem encenados, pois se tem desde 
a improvisação até o agitprop, que surge na 
Revolução Russa e significa fazer encenações 
cuja função é chamar o povo para a luta, para o 
trabalho revolucionário, usando poemas, textos de 
propaganda, textos de retórica. Esse teatro não se 
propõe necessariamente a contar uma história e 
usar todo o material cênico para isso e em função 
da estrutura dramática; o que não significa que 
não tenha estrutura dramática.

A hibridização do teatro
Depois dessa ruptura, começa haver a fusão do 

teatro. Esse teatro que não precisa mais ter como 
base um texto escrito começa a se hibridar com 
outras áreas. A maior hibridização, a partir dos 
anos 1960, é com as artes plásticas, a partir do 
fenômeno da performance. A performance surge 
antes nas artes visuais, mas começa a se espraiar 
até chegar, por exemplo, à obra de um Bob Wilson, 
que cria quadros vivos. Ele é um artista plástico, 
um pintor e não um diretor de teatro, porque ele 
organiza aquilo de tal maneira que se torna uma 
instalação ao contrário. A pessoa entra em uma 
instalação de artes visuais e usufrui daquilo no seu 
tempo e espaço, a partir das suas possibilidades 
ou das suas escolhas de fruição. No caso de Bob 
Wilson, ele faz o contrário: o espectador senta-se 
na cadeira, e ele vai mostrando o quadro no tempo 
dele. As coisas vão acontecendo no tempo dele e 
o tempo é um fator extremamente essencial na 
sua escrita cênica. Seu primeiro espetáculo a vir 
para o Brasil6, que revolucionou a nossa cena e 
se vê até hoje as pessoas dialogando com ele, foi 
em 1974, no meio da ditadura, trazido pela Ruth 

6. Trata-se de Time and Life of Joseph Stalin alterado para Time and Life 
of David Clark por determinação da censura e apresentado no 1º Festival 
Internacional de Teatro, organizado por Ruth Escobar em São Paulo. 



Escobar e com duração de doze horas. Nessas 
doze horas, tem um ator que leva sete horas para 
atravessar o palco, enquanto acontecem outras 
coisas em outros tempos. A intersecção desses 
tempos e sua manipulação, além da criação de 
espaços com os recursos de luz, suscitam no 
espectador estados mentais alterados. Isso é uma 
dramaturgia, isso é escrever para teatro também, 
só que não é escrever com palavras, mas escrever 
com a luz ou com o tempo, é esculpir o tempo 
mais do que o som e a palavra. Nesse sentido, 
esse teatro é muito parecido com o audiovisual, 
onde, a rigor, os elementos básicos que se tem 
para escrever são som e luz, e o ator é apenas 
mais um elemento que produz imagens e sons; 
ele não é um necessariamente central, como no 
teatro dramático. 

Não vai nisso um julgamento de valor. O 
que estou dizendo é que estamos falando de 
teatros tão distintos que é preciso chegar a 
eles com instrumentos diferentes. Isso vale 
para quem escreve, para quem dirige, isso não 
necessariamente vale para quem é ator, porque 
o ator, a rigor, tem seu corpo, voz e mente, não 
tem outro instrumento. Há necessidades do 
ofício do ator que são inerentes a esse ofício, 
independentemente do tipo de teatro que se faça. 
E, nesse sentido, Stanislávski é fundamental. 
Stanislávski vai fornecer as ferramentas para que 
o ator se descubra, se prepare, treine e para que 
depois faça outro tipo de eleição, quer dizer, que 
escolha o que  quer fazer. Stanislávski vai dizer 
que a coisa mais preciosa da arte é o ser humano, 
a coisa mais importante do palco é o ator. Só que, 
ao mesmo tempo, o ator como indivíduo interessa 
muito pouco, o ator interessa, principalmente, 
como um canal para aquilo que há de comum 
entre todos os seres humanos. Por isso interessa 
muito mais o espírito do que o corpo, só que sem 
o seu corpo, jamais se terá espírito em cena.

O que ele está nos dizendo é que não dá 

para fugirmos do corpo, que é preciso sempre 
ter o corpo em mente, o corpo presente na 
equação, mas se ficarmos apenas no corpo, não 
vamos realizar aquilo que como seres humanos 
podemos realizar. E o que ele vai nos dar é uma 
série de instrumentos para tentarmos acionar 
o inconsciente, para que ele trabalhe a nosso 
favor e não contra nós. Basicamente, esse é 
o trabalho de Stanislávski. Fazer-nos trabalhar 
com a imaginação, com a concentração, com a 
atenção, com a observação, com a capacidade de 
utilizar os dados de forma criativa, mas ao mesmo 
tempo, fiel às nossas opções intelectuais. Para 
isso, precisamos ter um instrumento, o corpo e a 
voz, mas não o corpo ou a voz que gostaríamos de 
ter, e sim o corpo e a voz que temos, pois é com 
eles que teremos de nos haver. 

Mas o que é escrever para a cena hoje? 
Escrever para a cena hoje significa várias 

coisas diferentes. Em primeiro lugar, eu não vou 
dizer o que é a dramaturgia contemporânea, 
porque a dramaturgia contemporânea, olhada 
pelo retrovisor, continua aquela literatura de 
escrita poética feita para ser vivida pelo corpo 
de um ator. Também existe a escrita que é feita 
coletivamente, partindo de outro ponto de vista 
que não é o inconsciente – apesar de que o 
inconsciente está sempre presente – que é o de 
tentar colocar em cena uma visão de mundo que 
se constrói coletivamente. Uma grande parte do 
teatro de esquerda tem uma leitura da realidade 
a partir de certos princípios, em geral marxistas. 
Tem uma série de matrizes de pensamento 
que você localiza com muita facilidade e vai 
coletivamente, em sala de ensaio, construir ou não 
uma narrativa. Em geral, não se tem personagens, 
mas tipos, cuja função é ilustrar esse pensamento 
e construir a ação a partir dele. É um teatro que 
não quer emocionar, mas quer te fazer pensar e 
partir para a ação.
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Existe outro teatro, outra escrita que não é 
coletiva, mas feita dentro de um coletivo. É o que 
acontece, por exemplo, com o melhor grupo de 
teatro brasileiro dos últimos vinte anos, que se 
chama Teatro da Vertigem, dirigido pelo Antônio 
Araújo. Ele desenvolve um processo em que todos 
palpitam no trabalho de todos, só que cada um é 
responsável pela finalização do trabalho relativo 
à função que desempenha dentro do grupo. E 
há uma coisa muito interessante pela qual eles 
optam: trabalhar com não dramaturgos. No 
primeiro trabalho deles, quem fez a dramaturgia 
foi o Sérgio de Carvalho, que depois se tornou 
dramaturgo e diretor da Companhia do Latão, 
mas que naquele momento ainda não era um 
dramaturgo. No segundo, eles trabalharam 
com um grande dramaturgo e, não por acaso, é 
de longe o melhor espetáculo deles, O Livro de 
Jó, escrito por Luís Alberto de Abreu, o maior 
dramaturgo brasileiro vivo hoje, ou seja, eles 
escolheram um dramaturgo para estudar. Depois, 
eles foram trabalhar com Joca Terron, que é 
romancista, também o Bernardo Carvalho. O 
Bernardo talvez seja o melhor romancista da 
minha geração, e conhece bastante teatro, mas  
o teatro francês, que é aquela coisa verborrágica 
– esse sim é um ramo da literatura. A escolha por 
não dramaturgos tem muito a ver com a vontade 
de que o texto seja apenas um elemento a mais e 
não esteja na estrutura. A estrutura é dada muito 
mais pelo coletivo do que por essa pessoa que 
escreve, no entanto, essa pessoa está fazendo 
dramaturgia, é um dramaturgo contemporâneo.

Quer seja por esta ou aquela maneira de 
trabalhar, se o que se pretende é escrever para 
teatro, provavelmente se vai fazer todas as formas, 
porque se vai querer ser montado. A única forma 
de se crescer como dramaturgo é sendo montado, 
em atrito com a plateia, em atrito com os outros 
colegas. Algumas pessoas não têm vocação para 

o trabalho coletivo. Eu, por exemplo, não tenho. 
Seja de um jeito ou de outro, a sua ferramenta 
principal é a palavra. Você está escrevendo para 
o corpo do ator, para ser encenado, mas você 
está escrevendo com palavras. Não tem outro 
alfabeto, não tem outro jeito, é sujeito, predicado 
e complemento; ou se maneja a sua língua ou se 
inventa outra história, mas tem que saber o que 
se está fazendo.

Stanislávski tem muito para nos ensinar
A rigor, Stanislávski estava buscando um 

estado de criação permanente, um estado 
criativo, o melhor estado criativo possível para o 
ator. Ele trabalhava com relaxamento, respiração, 
imaginação, concentração, foco de atenção, 
Superobjetivo e com uma tarefa depois da outra, 
e é assim que se constrói. Ora, se é assim para o 
ator, tem que ter sido assim também, em alguma 
instância, para quem escreve. Não me pergunte 
em que medida é consciente e em que medida é 
inconsciente, mas com certeza o autor, de alguma 
maneira, constrói suas personagens desse jeito. 
Por isso, eu também preciso de uma maneira 
diferente, por não ser ator, de conseguir entender 
uma personagem. Um erro primário de todos que 
começam a escrever para teatro, por exemplo, 
fazer as pessoas falarem todas do mesmo jeito. 
Na verdade, todos falam por meio do dramaturgo 
e todos soam como o dramaturgo. Ás vezes se 
põe uma gíria aqui, uma coisa ali, para poder 
dizer que se tem uma nuance, mas não tem.

O dramaturgo é quem consegue, assim como 
o ator, entrar na alma do outro, falar como o outro. 
E falar, nesse sentido, não quer dizer mimetizar 
a fala do outro, mas significa agir como o outro. 
Teatro é a arte das ações humanas! Quer seja esse 
teatro construído em cena, quer seja construído 
por palavras, o que se tem em cena são ações 
humanas. Uma cena deve ser construída a partir 



de ações, de uma ação dramática, que é uma 
ação que parte de um desejo da personagem que 
encontra uma contraposição de alguma ordem 
no exterior dela e faz com que esse desejo seja 
obrigado a se desviar. É o caminho do desejo 
até sua satisfação ou até a compreensão que 
não será satisfeito, esse é o caminho tanto da 
personagem escrita, quanto da personagem 
vivida. De certa forma, eu posso dizer que  
comecei a ler Stanislávski agora, quando nós 
fizemos o livro Stanislávski – Vida, Obra e Sistema. 
Comecei a ler e a ver que tinha um caminho 
para escrever. Por exemplo, imaginação serve 
para escrever, concentração serve para escrever. 
O desejo de Stanislávski em transmitir para os 
atores um estado de criação, também vale para 
quem está escrevendo. Eu tenho que achar uma 
maneira de, com os meus recursos intelectuais 
ou emocionais, conseguir entrar em um estado 
em que eu consiga criar as melhores condições 
para essas personagens se manifestarem. 

Ainda que não se esteja trabalhando com uma 
estrutura dramática, em alguma medida, o ator 
precisa de organicidade no que está fazendo, 
inclusive, para lhe dar conforto emocional para 
fazer aquilo. Para isso, nós precisamos construir 
uma partitura, que não é o equivalente a um 
texto, mas que tem alguma relação com ele; uma 
partitura de emoções que corre paralela aos textos 
que estão sendo ditos e dá suporte emocional 
e intelectual para o ator. Há outras experiências 
em que esse choque entre o dramático e o não 
dramático acontece e, em geral, ele é mais bem-
sucedido na proporção em que o diretor entende 
o fator humano. Quanto mais se tem um diretor 
que sonhou com uma coisa e quer ver aquilo 
reproduzido, mais infeliz se vai ser e ele também. 
No teatro, não se pensa no dia da estreia, mas em 
dois anos de temporada. Caso seja um processo 
e um processo em longo prazo, o espetáculo tem 

que ser pensado assim. Ele não pode ser pensado 
para ter um resultado estético, o resultado estético 
é o processo, é a implementação de um processo 
criativo que sobreviva a várias temporadas.

Se nós fazemos teatro, estamos trabalhando 
com gente e é disso que o Stanislávski fala. 
Stanislávski diz: “Você tem que se conhecer 
e você tem que conhecer o outro, não tem que 
achar que você vai ter uma relação com o outro 
que é meramente formal, porque ela não é.” Você 
tem que ter uma relação que seja o mais franca 
possível e que você possa se doar na medida 
em que a outra pessoa se doa, para conseguir 
estabelecer uma relação de trabalho que seja 
permanente, em que os afetos se construam junto 
com o corpo. Você tem uma construção, tem um 
fluxo de afetos, e Stanislávski fala muito disso. 
Quando ele fala que o teatro é colocar em cena a 
vida do espírito, você não precisa ser religioso para 
acreditar nisso; no lugar do espírito, você pode 
pensar no simbólico. O homem é um animal que 
tem o simbólico, e essa é a única diferença nossa 
para os outros animais, nós temos uma dimensão 
que é simbólica. O teatro, em certa medida, talvez 
seja a mais fascinante das artes. O teatro é a arte 
em que essa dualidade humana está presente o 
tempo inteiro, porque se tem o corpo e o espírito, 
o simbólico, e é dessa simbiose que é construída 
a cena. Nesse quadro, Stanislávski é uma 
referência absolutamente insubstituível, eu diria. 
E se você tiver que gastar seu tempo de formação 
com alguma coisa, o faça estudando Stanislávski, 
nem que seja para jogar fora depois e fazer clown 
na rua. Vai te servir para isso também, eu tenho 
certeza! 

Transcrição de Nathalia Gabriela, pré-edição de 
Kleber Danoli e edição final de Roberta Carbone. 


