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Escrever sobre Stanislávski hoje parece um 
desafio difícil de transpor. De um lado, reside 
a necessidade inegociável de reavaliar suas 
contribuições e pesquisas artísticas; de outro, 
a ineficaz contribuição a um atravancado 
produtivismo carente de relevância. Entre os dois 
polos, a fim de que um debate se instaure em 
diversos círculos e circuitos teóricos, este texto 
almeja um pequeno espaço de interlocução que 
não se dá propriamente com aquele importante 
diretor russo, considerado como um dos grandes 
mestres e pedagogos do século XX, mas com 
terceiros, com aqueles que falaram em seu nome 
em território americano.

De imediato, é preciso lembrar que, ao 
lado de toda versão histórica, subsumida 
entre a afirmação e o reconhecimento de sua 
legitimidade, reside uma série de episódios e 
acontecimentos sumariamente desconhecidos 
e, em grande parte dos casos, extremamente 
silenciados, reflexo imediato de uma disputa 
de poder. Estando a história mesma concebida 
nesses termos, imersa numa incessante batalha 
discursiva, a tarefa de um historiador não seria 
a de reiterar a versão dominante dos fatos, mas 
a de perceber todos os antagonismos e borrões, 
sempre relegados a um segundo plano, ainda 
que em tudo latentes. Dessa maneira, dentre 
outras possibilidades, a tarefa principal de um 
historiador seria, nos termos de Walter Benjamin, 
a de escovar a história a contrapelo. Talvez um 
pequeno exemplo do que acaba de ser anunciado 
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encontre-se sucintamente descrito a seguir.
Tornou-se eficaz e institucionalizado 

reconhecer que a abertura oficial do Primeiro 
Estúdio do Teatro de Arte de Moscou, em 1912, 
fora o resultado e a concretização de um desejo, 
próprio de Stanislávski e de Sulerjítski, seu 
grande amigo e confidente. A este, ao que tudo 
indica, fora confiada a organização de tal estúdio, 
partindo do reconhecimento de que um trabalho 
laboratorial não poderia ser feito seguindo a 
dinâmica de ensaios estabelecida pelo TAM, já 
bastante preocupado com suas apresentações, 
orçamentos e todos os demais impasses 
inerentes a um grande empreendimento. Todavia, 
esse mesmo fato parece ter sido vivenciado e 
registrado de maneira centralmente distinta por 
um dos atores egressos do próprio Teatro de Arte 
de Moscou – ator que também foi figura central 
no desenvolvimento do Primeiro Estúdio e no 
processo de disseminação das ideias do próprio 
Stanislávski em território americano. Este ator de 
que aqui se fala chama-se Richard Boleslávski. 
De origem polonesa, nascido em 04 de fevereiro 
de 1889, Boley, nome por meio do qual era 
chamado entre seus amigos, é autor de três obras 
bastante peculiares: Acting: The First Six Lessons 
(1933), traduzida por J. Guinsburg e publicada 
pela Editora Perspectiva, com o título A Arte do 
Ator: As Primeiras Seis Lições (2012); Way of the 
Lancer (1932); e Lances Down: Between the Fires 
in Moscow (1932) – estando as duas últimas ainda 
completamente desconhecidas em território 
nacional. 

No que diz respeito à última das obras 
mencionadas, mesmo um leitor pouco atento 
não consegue deixar passar sob o rótulo da 
insignificância duas importantes referências 
históricas apontadas no título dos capítulos 
quatro e cinco: “The Moscow Art Theater” e 
“Our Studio”, respectivamente. Com um tom 
bastante confessional, vestindo cada capítulo 
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contudo, não parece motivo suficientemente 
consistente para uma difícil aproximação entre 
distintas práticas. Definitivamente em nada 
preocupado com a possibilidade de seguir 
minuciosamente os apontamentos levantados 
por Stanislávski, Boley será o responsável pela 
instauração de uma ruptura, a ser trabalhada e 
explicitada a seguir, cujo cerne já se encontra em 
seu trabalho dentro daquele Primeiro Estúdio, 
a começar na direção da primeira de suas 
produções artísticas, conhecida como O Naufrágio 
do Esperança, de Herman Heijermans, que estreou 
em 15 de janeiro de 19135. Este trabalho de que 
aqui se fala, apesar de arrancar de Dântchenko 
um grande suspiro de alívio e uma vigorosa 
sensação de orgulho, vendo, nos intérpretes do 
Primeiro Estúdio, o desenvolvimento da primeira 
geração de atores e diretores do TAM, não 
pareceu ter cativado Sulerjítski nem Stanislávski, 
que consideraram o trabalho histérico, de um 
psicologismo excessivamente aprofundado – 
além do próprio Stanislávski ressaltar, ainda em 
1913, mas depois de assistir a um ensaio da 
segunda das produções do Primeiro Estúdio (no 
caso, A Festa da Paz, de Hauptmann), dirigida por 
Vakhtângov, que Boleslávski era não um diretor de 
atores, mas um diretor de cena. Talvez para alguns 
já esteja aqui completamente posto o elemento de 
ruptura entre o trabalho desenvolvido por ambos 
os diretores. Todavia, é provável que alguns 
motivos sejam maiores do que se pensa:

5. “Aleksei Díky relata que os ensaios de O Naufrágio da Esperança tomaram 
seis meses. Eram realizados nos períodos de folga do dia, incluindo os 
horários de descanso e do sono. Afirma que, no entanto, cada ensaio agia 
como um refrescante do espírito. A encenação estava sob responsabilidade 
de Boleslávski. Stanislávski só intervinha quando o processo chegava 
a momentos de impasse. Ele manteve-se voluntariamente afastado do 
processo porque não queria interferir na autonomia de Boleslávski e do 
Estúdio” (SCANDOLARA, Camilo. Os Estúdios do Teatro de Arte de 
Moscou e a Formação da Pedagogia Teatral no Século XX. Campinas, 
2006. 227f. Dissertação de Mestrado em Artes. Instituto de Artes, 
Universidade Estadual de Campinas, p.59).

de um matiz semelhante a uma espécie de 
registro ou recorte pessoal de algum episódio 
específico do início do século, em especial os 
acontecimentos concernentes à Primeira Guerra 
Mundial e à Revolução Russa, aos quais se 
dedica por completo o livro Way of the Lancer3, por 
exemplo, em suas linhas Boleslávski recria, com 
alguma vitalidade, singelos episódios e situações, 
guiando o leitor com seu olhar aguçado aos 
fatos, mas avisando, numa ironia que toma de 
súbito qualquer interlocutor, que sua obra não 
é similar nem se aproxima àquela de um Edgar 
Allan Poe. O caminho percorrido por seus relatos 
é atravessado pelos impactos das experiências 
vividas, numa fiel tentativa de reproduzir os 
choques e contornos de cada episódio e vivência, 
como se fossem narrados e descritos pela câmera 
de um filme que trabalha sempre em câmera 
lenta. Todavia, para além do reconhecimento 
da própria habilidade (ou da falta mesma de 
habilidade) enquanto escritor, a leitura de seus 
escritos revela ao leitor, dentre outras coisas, 
que esse mesmo polonês de que aqui se fala fora 
admitido naquele bom e velho TAM já em 1907, em 
seus plenos dezoito anos de idade. E foi em 1909, 
ao interpretar o jovem tutor Beliáiev, personagem 
de uma considerável peça de Tolstoi, intitulada 
Um Mês no Campo, que sua imagem enquanto 
ator começou a tornar-se conhecida4. Tal razão, 

3. Vale ressaltar que, sendo polonês e estando na Rússia, Boleslávski foi 
parte do grupo de lanceiros russos da Primeira Guerra Mundial, lutando, 
inclusive, contra as forças de seu país de origem: “I am a Pole, and I had 
joined Russian army as a volunteer. The Grand Duke Nicholas had put 
out a manifesto promising freedom to Poland if the Allies won. Polish 
patriotism told me to go and fight. The Central Powers had done the same 
thing. They too had promised freedom to Poland, and many Poles were in 
their ranks. Poles fought against Poles, yet all of them were moved by the 
same patriotism and the same ideals” (BOLESLAVSKY, Richard. Way of the 
Lancer. New York: The Literary Guild, 1932, p.12). 

4.  “The opening of A Month in the Country was my first young triumph. 
But it was also our triumph. All of us sat till dawn in a café and drank, 
proudly. Boris, next to me, spoke slowly, ‘Yes... that was fair. The problem 
is, will you be able to do the next part better?’” (BOLESLAVSKY, Richard. 
Lances Down: Between the Fires in Moscow. Indianapolis: The Bobbs 
Merrill Company, 1932, p.59).
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um alto índice de insatisfação frente ao trabalho 
que desenvolviam e, especialmente, frente aos 
comandantes da empreitada, aqui representados 
na figura de Dântchenko e, principalmente, 
Stanislávski – aqueles que já haviam sido 
revolucionários um dia, mas que hoje se tornaram 
apenas velhos, apesar de gentis; incapazes de 
entender e reconhecer as mudanças anunciadas 
pelos movimentos artísticos do início do século 
XX. A perspicácia revolucionária do realismo, 
inteiramente defendida por Lukács ao longo de 
sua obra, aparentemente deixou de ter validade 
em contexto efetivamente... revolucionário. A 
potência realista havia se desvencilhado de seus 
embates estruturais para afirmar-se como recurso 
composicional, responsável inclusive por turnês 
ao território americano, dessa vez encomendadas 
por um empresário de Boston chamado Morris 
Gest. Ainda que a chegada do TAM em território 
americano tenha levantado suspeitas e protestos, 
como se os atores fossem defensores de um 
perigo comunista, essa incrível ameaça a países 
inteiramente atrasados em seu raciocínio e 
exercício de cidadania, o aperto de mãos entre o 
então presidente Calvin Coolidge e Stanislávski, 
para além da conciliação entre possíveis 
conflitos ideológicos, representava a completa 
ambivalência política no relacionamento entre 
Rússia e Estados Unidos, o encontro pacífico 
entre ideologias conflitantes, por ora afirmadas 
como a mesma. Em suma, o sucesso do Teatro 
de Arte não se deve ser buscado apenas nas 
figurações estabelecidas em seus espetáculos, 
mas especialmente na mentalidade que se 
esboçava nos trâmites de toda aquela empreitada 
socialmente comerciável, da qual a prática cênica 
bem soube usufruir e se deixar contaminar:

Em julho de 1920, os EUA levantaram 
um embargo comercial contra um governo 
ainda não reconhecido. Em 1921, Lênin criou 

“Nós queremos nos libertar do Teatro. 
Nós precisamos de mais liberdade. Nosso 
Estúdio deve escolher nossas próprias 
peças, e produzi-las da nossa maneira... 
Por que nós devemos sempre nos ater 
ao realismo? Para ser a cauda da pipa de 
alguém? O Teatro com sua autoridade está 
nos sufocando. Eles não reconhecem os 
movimentos modernos na Arte...”

Volodia, como sempre, não pôde resistir 
a uma brincadeira: “E mesmo a comida 
que nós temos é aquilo que sobrou. Nada 
além de arenques – manhã, tarde e noite – 
arenques! Por que não podemos gerenciar 
nossa própria cooperativa?

Mesmo a tolerante Sima levantou a voz. 
“Eles estão velhos – gentis, mas velhos”.

Marutchka, minúscula e explosiva, foi 
a mais alta de todos. Como um pequeno 
pardal, ela saltou ao redor de mim. “Na 
época deles, eles foram revolucionários – 
por não deveríamos nós ser? Escravidão 
artística! Nós queremos ser independentes! 
Nós queremos nos libertar.”

Então era isso. O Estúdio, filho do Teatro 
de Arte de Moscou, estava se rebelando 
contra seu pai. Eu estava atordoado6.

De fato, não é preciso muito esforço para verificar, 
nas falas dos então atores do Primeiro Estúdio, 

6. “We want to break away from the Theater. We need more freedom. Our 
Studio ought to choose our own plays, and produce them in our own way... 
Why must we always stick to realism? To be the tail to anybody’s kite? 
The Theater with its authority is choking us. They don’t recognize modern 
movements in Art...”
Volodia, as usual, could not resist a joke. “And even the food we get is 
what’s left over. Nothing but herrings – morning, noon and night – herrings! 
Why can’t we manage our own cooperative?”
Even tolerant Sima raised her voice. “They are old – kind but old.”
Marutchka, tiny and exploding, was the loudest of all. Like a little sparrow, 
she jumped around me. “In their day they were revolutionists – why 
shouldn’t we be? Artistic slavery! We want to be independent! We want to 
break away.”
So that was it! The Studio, child of the Moscow Art Theater, was rebelling 
against its parent. I was stunned (BOLESLAVSKY, Richard, op. cit., p.62-63).



conhecia. Sua declaração, altamente estratégica, 
ensejava um distanciamento entre os eixos 
de sua produção artística e o cenário de lutas 
políticas de seu tempo, campo em acirrada 
disputa no início daquele século. Por sua vez, a 
bem-sucedida instauração dessa distância foi a 
grande responsável pelo sucesso da temporada 
nos Estados Unidos, contando inclusive com 
o aumento do número de apresentações e de 
cidades contempladas.

Neste ponto, é extremamente pertinente 
retornar à figura de Boleslávski. Depois de ser 
um fiel lanceiro ao longo da Primeira Guerra 
Mundial, ao lado da conhecida Tríplice Entente, e 
de presenciar a Revolução de Outubro de 1917, 
Boley acaba por sair da zona de poder soviético. 
Em 1919, já terminada a Primeira Grande Guerra, 
retorna momentaneamente ao Teatro de Arte de 
Moscou e, ainda no mesmo ano, viaja para Polônia. 
Retomando a iniciada carreira de diretor e, agora, 
de pedagogo, estima-se que tenha passado por 
Varsóvia e Praga, onde montou sua versão do 
famoso Hamlet, de Shakespeare, que em seguida 
viajou para Berlim. Na capital da Alemanha, 
presume-se que tenha permanecido por um tempo 
e chegado, inclusive, a encenar novas peças, 
além de ter atuado no filme Die Gezeichneten, 
do cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer, 
lançado em 07 de fevereiro de 1922 na Dinamarca, 
e no dia 23, na Alemanha. Entretanto, foi apenas 
na França, enquanto produzia suas Revue 
Russe, uma espécie de teatro de cabaré, que a 
personagem principal desta história recebeu um 
convite, já em meados de setembro de 1922, para 
também apresentar suas então famosas obras em 
Manhattan e Filadélfia, desembarcando em Nova 
Iorque em outubro daquele mesmo ano. Decerto, 
a presença de Boleslávski nos EUA mostrar-se-ia 
como algo extremamente estratégico para o velho 
Stanislávski:

a “Nova Política Econômica”, que permitiu 
um livre empreendimento limitado para 
facilitar a reconstrução da então economia 
comunista, devastada pela revolução e pela 
guerra civil. Com essas duas decisões, 
o comércio entre os Estados Unidos e a 
União Soviética começou a sério. A União 
Soviética comprou 24.000 tratores da Ford; 
Armand Hammer serviu como agente para 
mais de trinta empresas norte-americanas 
de comércio na URSS; a Administração de 
Recuperação Nacional alimentou mais de 
onze milhões de russos famintos de 35.000 
estações. A União Soviética enviou peles, 
madeira, pedras preciosas e arte para os 
Estados Unidos. A turnê do Teatro de Arte 
de Moscou representou, sem dúvida, o 
melhor no comércio cultural7.

Onze anos antes da Revolução Russa, o TAM 
já havia realizado uma série de apresentações 
por toda a Europa. Os espetáculos que, por ora, 
trazia em sua mala (Tzar Fyodor, de Tolstoi; Ralé, 
de Górki; e algumas das peças de Tchékhov, 
como As Três Irmãs, Tio Vânia e O Jardim das 
Cerejeiras8), nas palavras de Stanislávski, eram 
exatamente aqueles que haviam sido solicitados: 
a América deseja conhecer aquilo que a Europa já 

7. “In July 1920, the US lifted a trade embargo against the still unrecognized 
government. In 1921, Lenin created the “New Economic Policy” (NEP) 
which allowed limited free enterprise to facilitate reconstruction of the 
now communist economy, ravaged by revolution and civil war. With these 
two decisions, trade between the US and the USSR began in earnest. The 
Soviet Union bought 24.000 tractors from Ford; Armand Hammer served 
as agent for over thirty US companies trading in the USSR; the American 
Relief Administration fed over eleven million starving Russians from 35.000 
stations. The Soviet Union shipped furs, lumber, precious stones, and 
the arts to United States. The Moscow Art Theatre tours unquestionably 
represented the best in cultural trade” (CARNICKE, Sharon. Stanislavsky 
in Focus. London: Harwood Academic, 1998, p.13).

8. “Tinham trazido para Nova Iorque suas maiores realizações, entre as 
quais todas as peças de Tchékhov, com a exceção de A Gaivota (que, por 
motivos que não fui capaz de descobrir, não tinham mantido no repertório)” 
(STRASBERG, Lee. Um Sonho de Paixão: O Desenvolvimento do Método. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990, p.61).
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Poucos dias após as primeiras apresentações 
do TAM nos Estados Unidos, o empresário 
Morris Gest, responsável pela vinda do grupo ao 
território americano, se associou a Boleslávski 
e o encarregou de ministrar algumas palestras, 
a fim de difundir grande parte das ideias 
norteadoras da presente prática artística, bem 
como das contribuições gerais de Stanislávski 
ao teatro moderno. Eis, aqui, o núcleo de todo o 
paradoxo historicamente elaborado: aquele que 
havia declarado liberdade frente às ideias 
de Stanislávski seria agora responsável pela 
disseminação de suas propostas – as mesmas 
que, no início do século, já eram vistas e 
consideradas como velhas e incapazes de 
perceber os verdadeiros impactos da recente 
arte moderna. Além das palestras e leituras 
já mencionadas, iniciadas em 18 de janeiro de 
1923, Boleslávski também ficaria responsável 
por trabalhar com um pequeno grupo de dez 
atores da Broadway, sob tutela de Stanislávski, a 
fim de encenar algum clássico russo. Segundo 
Mel Gordon: “Isso provaria que as técnicas 
de atuação do TAM não eram meramente um 
empreendimento provincial, mas possuíam uma 
aplicação universal. Curiosamente, nada concreto 
ou imediato resultou da audaciosa proclamação 
de Boleslávski10.”

Entretanto, foram essas atividades práticas 
no Princess Theatre que levaram Miriam Kimball 
Stockton, então casada com Herbert Stockton, 
um renomado advogado de Nova Iorque, a 
providenciar, já em 29 de junho de 1923, uma 
semana depois do Teatro de Arte de Moscou 
deixar Nova Iorque, todos os papéis necessários 
para que o, assim concebido, Laboratory Theatre 
pudesse existir legalmente – abrindo suas portas 

10. “This would prove that the MAT’s acting techniques were not merely 
a provincial enterprise but had universal application. Curiously, nothing 
concrete or immediate resulted from Boley’s audacious proclamation” 
(Ibidem, p.20).

No pensamento de Stanislávski, a 
presença de Boley em Nova Iorque poderia 
ser vantajosa. Seu domínio do inglês e 
seus conhecimentos num ambiente de 
Novo Mundo poderiam nivelar prováveis 
desentendimentos entre os frequentadores 
do TAM e os do desconhecido ambiente. 
Boley poderia divulgar e possivelmente 
explicar sua fastidiosa abordagem coletiva 
sobre os clássicos russos. Os espectadores 
americanos, famosos por sua ingenuidade 
cultural ainda sem rival em sua sede de 
novidade, deveriam se deixar levar pelo 
sedutor encanto de Boley. Além disso, o 
talentoso emigrante possuía uma estranha 
habilidade para coreografar cenas de 
multidão dolorosamente complicadas e 
poderia servir como ator substituto para os 
papéis tradicionais do TAM. Era o momento 
de uma resolução pacífica e uma reunião 
entre o venerado diretor artístico e seu 
peripatético ex-aluno9.

Por meio de uma carta, Stanislávski convidaria 
Boleslávski a trabalhar como assistente de 
direção e como ator, durante toda a jornada do 
TAM nos Estados Unidos – inclusive alternando 
com ele próprio o papel de Satin, na peça Ralé, de 
Máximo Górki. Nessas condições, não há dúvida 
de que um vínculo discreto havia sido formado – 
ou simplesmente reatado. 

9. “In Stanislavsky’s thinking, Boley’s presence in New York might be 
advantageous. His mastery of English and expertise in New World 
surroundings might offset probable misunderstandings between the 
MAT regulars and the unfamiliar environment. Boley could publicize 
and possibly explain their fastidious ensemble approach to the Russian 
classics. American spectators, famed for their cultural naïvety yet 
unrivaled in their thirst for novelty, might fall under Boley’s seductive spell. 
Additionally, the talented émigré had the uncanny ability to choreograph 
achingly complicated crowd scenes and understudy for any number of the 
traditional MAT parts. It was time for a peaceful resolution and reunion 
between the venerated artistic director and his peripatetic former pupil” 
(GORDON, Mel. Stanislavsky in America: An Actor’s Workbook. New 
York: Routledge, 2010, p.19).



Do contato e do trabalho prático desenvolvido 
com variados atores americanos, contando com a 
essencial colaboração de Maria Uspenskaia, atriz 
também egressa do Teatro de Arte de Moscou, 
nasceram dois textos centrais para o entendimento 
das propostas de Boleslávski: Fundamentals of 
Acting, de fevereiro de 1927, e seu livro Acting: The 
First Six Lessons, publicado pela primeira vez em 
1933 – ambos extremamente voltados à atuação, 
como se nota já em seus respectivos títulos. Nas 
enumeradas seis lições enunciadas por Boley, 
é possível encontrar: Atenção, Ação, Ritmo, 
Caracterização, Observação e a tão famosa e 
problemática  Memória Emocional. Sobre essa, 
cabe ressaltar que, embora, na perspectiva de 
Boleslávski, ela se encontre em parte apoiada em 
materiais advindos dos sonhos e na valorização 
de instrumentos inconscientes, cuja base 
verifica-se fixada em ideias originalmente ligadas 
principalmente à psicanálise, cujos estudos 
representaram uma grande virada no início 
do século XX, e ao psicólogo francês Théodule 
Ribot, fundamental também para os estudos de 
Stanislávski, seu direcionamento é sempre para as 
vias da ação. Seguindo o conselho fornecido pelo 
próprio autor: “Não queira ‘ser’ quando deveria 
procurar ‘fazer’” (BOLESLAVSKI, 2012, p.48). 
Todavia, pode-se afirmar, sem grandes ressalvas, 
que nem todos seus estudantes entenderam tão 
importante lição.

O emblemático Lee Strasberg frequentou as 
aulas de Boleslávski no American Laboratory 
Theater por apenas seis meses13. Anos depois, 
em 1931, o mesmo ano em que Maria Uspenskaia 

13. “Lee Strasberg remained in the Lab classes only long enough to absorb 
Stanislavsky’s basic principles as laid out by Ouspenskaya. Boleslavsky 
himself had stated that Americans must find an American way of using 
these techniques, and Strasberg took that to the heart, preferring to 
experiment on his own. This was consistent with his lifelong pattern of 
learning – he had dropped out of school early and educated himself through 
the passionate pursuit of reading” (BARTOW, Arthur (ed.). Training of the 
American Actor. New York: Theatre Communications Group, 2006, p.XXII).

poucos meses depois, em 14 de novembro. 
Desde o início, o Laboratory Theatre, que, dois 

anos depois, teve um pequeno acréscimo em 
seu nome, tornando-se o American Laboratory 
Theatre, buscava um trabalho interpretativo que, 
assim como aquele praticado no Teatro de Arte de 
Moscou, apostasse na coletividade, no team work, 
conforme o chamava Boleslávski11. Todavia, as 
condições de trabalho oferecidas aos atores não 
eram as melhores possíveis – sem falar, ainda, na 
resistência apresentada pelos próprios intérpretes 
frente ao trabalho desenvolvido:

Pouco depois da fundação do LAB 
(1923), os atores se rebelaram contra 
os administradores, exigindo que eles 
fossem envolvidos nas “coletivas” decisões 
artísticas, se eram realmente parte de 
um teatro “coletivo”. Eles não obtiveram 
nada satisfatório. Além disso, o ambiente 
comercial de Nova Iorque fez pouco para 
nutrir os ideais artísticos russos. Durante 
seus sete anos de existência, o American 
Laboratory Theatre lutou contra a ruína 
financeira. Atores eram convidados a 
pagar montantes semanais para manter 
a solvência. Muitos eram simplesmente 
incapazes de fazê-lo12.

11. A relação estabelecida com o Teatro de Arte de Moscou, no imaginário 
dos atores americanos, encontra-se explicitada por Strasberg no trecho a 
seguir, retirado de seu livro: “Infelizmente esqueci-me do nome desse aluno, 
mas foi ele quem me contou que dois atores do Teatro de Arte de Moscou, 
Richard Boleslávski e Maria Uspenskaia, tinham resolvido permanecer 
nos Estados Unidos e organizar uma escola chamada Laboratory Theatre. 
Presumia-se que pretendiam criar um teatro na América, baseado nas 
técnicas de representação praticadas pelo Teatro de Arte de Moscou” 
(STRASBERG, Lee, op. cit., p.64).

12. “Shortly after the founding of the Lab (1923), the actors rebelled against 
the trustees, demanding that actors be involved in “collective” artistic 
decisions if they were indeed part of a “collective” theatre. They received no 
satisfaction. In addition, the commercial environment of New York did little 
to nourish Russian artistic ideals. For all seven years of its existence, the 
American Laboratory Theatre struggled against financial ruin. Actors were 
asked to pay weekly sums to maintain solvency. Many were simply unable 
to do so” (CARNICKE, Sharon, op. cit., p.37-38).
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2012, p.188). Por sua vez, foi tal impossibilidade 
de comunicação e entendimento que se mostrou 
como uma das grandes responsáveis pela decisão 
de Adler de fundar seu próprio estúdio de atuação, 
bem como fez Strasberg, anos mais tarde, dando 
origem ao Stella Adler Studio of Acting (1949) e 
ao The Lee Strasberg Theatre & Film Institute 
(1969), respectivamente. Ambas as instituições 
encontram-se em funcionamento até hoje15.

Não é difícil perceber a importância que as 
propostas elaboradas por Stanislávski tiveram 
nas especificidades do solo americano. Todavia, 
enquanto Stella Adler assumia ter trabalhado com 
o russo e desenvolvido uma forma de trabalho 
própria, a partir de outros elementos que, para 
ela, eram fundamentais, Strasberg (1990, p.155) 
mostrava-se mais audacioso ao afirmar que “todos 
os aspectos desses exercícios [que ele descreve 
em determinada parte de seu livro] – Relaxamento, 
Concentração, Memória Sensorial, Memória 
Emocional – foram definidos por Stanislávski”. 
É possível concordar com Lee e dizer que seu 
trabalho junto aos atores do Group Theatre e, mais 
tarde, também com os atores do Actors Studio não 
foi apenas uma simples repetição de preceitos 
proclamados por Stanislávski junto ao Teatro de 
Arte de Moscou. Entretanto, é também necessário 

por conseguinte, a de terceiros. Lastimo bastante que, por não se 
terem prestado a divulgações vulgares, como ocorreu com alguns 
supostos ‘métodos’ de atuação hoje notórios, suas contribuições à 
cultura teatral tenham permanecido em grande parte ignoradas, não-
reconhecidas e não-apreciadas. [...] Quanto a mim, sou-lhe grato pelas 
inestimáveis contribuições que deu à minha vida e me sinto feliz por ter 
estado ligado a ela, pessoal e profissionalmente, ao longo de toda a minha 
existência” (BRANDO, Marlon. “Foreword”. ADLER, Stella. The Technique 
of Acting. New York: Bantam Books, 1988, p.15-16). A sentença em 
negrito foi minuciosamente selecionada como reveladora do embate e 
do contraste entre as formas de trabalho interpretativo desenvolvidas por 
Strasberg e Adler.

15. Vale a pena dizer que entre 1939, ano em que se encerraram as 
atividades do Group Theatre, e a abertura de seu estúdio em 1949, Stella 
Adler lecionou na Erwin Piscator’s Dramatic Workshop da New School for 
Social Research. Por sua vez, Strasberg, entre os anos de encerramento do 
Group Theatre e de trabalho no Actors Studio (para o qual foi convidado em 
1948, assumindo a direção artística em 1951), foi lançado às vicissitudes do 
teatro e cinema comerciais, principalmente com trabalhos em Nova Iorque 
e Hollywood – fato que, para Arthur Bartow, foi um dos responsáveis pelo 
seu apagamento e até esquecimento no desenrolar da história do teatro.

fundaria seu próprio Estúdio, chamado Maria 
Ouspenskaya’s School of Dramatic Arts, e um ano 
após o fechamento oficial do American Laboratory 
Theatre, seria a vez de Lee Strasberg, junto a 
Harold Clurman e Cheryl Crawford, fundar o Group 
Theatre, que buscava, sem grandes ressalvas 
e imerso em contradições, disseminar em solo 
norte-americano o já reconhecido sistema de 
Stanislávski – em particular, as bases do trabalho 
e da preparação do ator, segundo todas as lições 
do russo.

Foi no Group Theatre que se deram os primeiros 
embates entre Lee Strasberg e Stella Adler, outra 
importante figura para o entendimento das 
práticas teatrais americanas do início do século. 
Após trabalhar com Stanislávski, em 1934, durante 
algumas semanas, a reação de Adler contra as 
propostas de Strasberg foi extremamente vigorosa, 
principalmente no que dizia respeito à ênfase 
desenfreada em aspectos da Memória Emocional, 
base do trabalho desenvolvido por Lee, que tornava 
cada vez mais dolorosa a atuação de Adler – fato 
que a levou a empregar a ênfase de seu trabalho 
em aspectos da Ação e Imaginação, seguindo os 
apontamentos e preceitos apreendidos ao longo de 
seus encontros com Stanislávski, com quem dizia 
ter compreendido que o trabalho do ator se inicia, 
substancialmente, a partir do estabelecimento e 
do entendimento de suas Circunstâncias. 

Segundo Richard Hornby, por ter trabalhado 
verdadeiramente com Stanislávski, a prática 
empregada por Stella Adler era muito mais potente 
e leal às ideias enunciadas pelo russo. Contudo, 
“qualquer que fosse a opinião de Adler, era 
Strasberg quem ria por último”14 (SCHECHNER, 

14.  No prefácio do livro escrito por Stella, encontra-se a seguinte 
declaração feita por Marlon Brando, reconhecido ator americano, 
marcado especialmente pelo seu desempenho no papel de Stanley, em A 
Streetcar Named Desire, peça escrita por Tennessee Williams e encenada 
cinematograficamente por Elia Kazan, em 1951: “Para mim, Stella Adler 
é muito mais do que uma professora da arte de interpretação teatral. 
Através de seu trabalho, ela nos presta um valioso tipo de informação: 
como descobrir a natureza de nossa própria mecânica emocional e, 



Memória efetivamente Emocional: no final das 
contas, as ações seriam apenas decorrências 
naturais da potência das emoções. Em seus 
audaciosos comentários, Strasberg (1990, p.87) 
chega inclusive a enfatizar que: “Stanislávski 
foi o grande pioneiro no desenvolvimento de 
um sistema para o ator. Mas, como vimos, seu 
trabalho não avançou muito na resolução do 
problema da expressividade”. Para o autor, essa 
tarefa foi exatamente aquela que ficou para o aluno 
Vakhtângov e o seguidor Richard Boleslávski.

De fato, não deve ser difícil imaginar o imenso 
desconforto sentido por alguns atores diante 
das proposições de Strasberg. A necessidade 
de retornar a episódios que, por vezes, já foram 
recalcados, algo essencial em seu trabalho, revela-
se extremamente torturante para bons intérpretes, 
uma vez que, além de propor um problemático 
contato com experiências marcantes, faz-se 
necessário ignorar por completo as circunstâncias 
e situações estabelecidas pelo próprio jogo cênico, 
executado junto aos demais atores – algo que pode 
colocar em questão o próprio estatuto do teatro 
como um trabalho verdadeiramente coletivo. Se 
para Boleslávski era fundamental entender se 
um ator deveria ou não sentir todas as emoções 
que atingem seus papéis, Strasberg parece ter 
chegado, sem sombra de dúvidas, a uma resposta 
afirmativa, mesmo que para isso fosse necessário 
um torturante trabalho que apagasse todo traço 
de coletividade, tão essencial para Stanislávski, 
Boleslávski e até mesmo Adler. A única alteridade 
possível que se estabelece aqui é entre o eu e 
suas próprias lembranças, entre um eu e um mim 
– algo que o próprio Strasberg parece confirmar 
ao dizer a um ator que “você estará recriando essa 
memória emocional para si mesmo enquanto 
outras coisas estarão acontecendo na cena16”. 

16. “You’ll be re-creating this emotional memory for yourself while other 
things are going on in the scene” (COHEN, Lola (ed.). The Lee Strasberg 
Notes. London/New York: Routledge, 2010, p.32).

considerar que a pretensão de Strasberg de, em 
alguma instância, propagar muitas ideias do 
russo junto aos seus atores, nos Estados Unidos, 
foi a responsável pela criação de numerosos mal-
entendidos históricos que parecem encontrar-se 
disseminados até a atualidade – e, em alguns 
casos, com a culpa e causa dos problemas sendo 
atribuída a Boleslávski.

Todavia, as relações e vínculos estabelecidos 
no decorrer da história, para além de significarem 
e ilustrarem prováveis fontes de mal-entendidos, 
são também o reflexo das declarações dadas pelo 
próprio autor. Logo na abertura de seu livro, por 
exemplo, ao resumir sucintamente o objetivo de 
sua obra, Strasberg (1990, p.24) informa o leitor 
que seu método de trabalho, “na realidade, é uma 
continuação e uma adição ao sistema utilizado 
por Stanislávski na Rússia”. Não há razão para se 
culpar as aproximações, feitas por parte da crítica 
e constituintes de um imaginário comum, entre 
as figuras de Stanislávski e Strasberg: ora, este 
dado foi fornecido pelo próprio autor! Revela-se 
nítida, aqui, toda a pretensão técnica daquele 
que seria responsável pelo estabelecimento de 
um Método de atuação que muito impulsionaria 
grande parte dos atores americanos durante 
todo o século XX. Esse Método de que aqui se 
fala, próprio do trabalho empregado por Lee, 
era baseado em um princípio essencial, que 
descobrira em Stanislávski e Diderot: tratava-se 
da “necessidade de um método para se chegar à 
criatividade” (STRASBERG, 1990, p.55). Todavia, 
embora tivesse se encantado profundamente 
pelo modo de trabalho dos atores do Teatro de 
Arte de Moscou (dentre eles, Maria Uspenskaia 
e sua interpretação em O Jardim das Cerejeiras, 
de Tchékhov), Strasberg não se cansa de mostrar, 
ao longo de seus escritos, alguns pontos que, 
para ele, são incongruentes e incompletos no 
trabalho de Stanislávski. O mais problemático 
seria o Se Mágico e a falta de atenção para a 
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agradam nosso narcisismo pouco preocupado 
com a dignidade coletiva – fato que, apesar de 
todos os apesares, também parece constituir 
uma importante lição deixada por Stanislávski. 
Por sua vez, atravessar os estudos feitos por 
Strasberg implica reconhecer a enorme parcela 
de elementos empregados por ele próprio – e 
apenas por ele – em sua prática cênica. Em uma 
de suas anotações sobre o trabalho de Boleslávski 
e Uspenskaia, por exemplo, é possível perceber 
a maneira como esses entendiam a Memória 
Emocional e sua importância para o trabalho do 
ator:

Madame conduziu um exercício, no 
qual enfatizava o sentimento real sobre 
a demonstração do sentimento. Foi um 
exercício do grupo muito interessante. 
Deveríamos ser um grupo de crianças 
aguardando a chegada de uma tia favorita, 
que viria de barco. Madame anunciaria o 
momento da chegada – cinco minutos, 
quatro minutos, etc. Então ficava-se sabendo 
que o barco chegaria com quatro horas de 
atraso. Madame nos preveniu: “Não tentem 
mostrar desapontamento. Tentem perceber 
o que está sendo dito e o que isso significa. 
Não mostrem o resultado do momento em 
vez de viver o momento. Não representem o 
momento, levem o tempo necessário para 
perceber o que isso significa para vocês, só 
isso. (STRASBERG, 1990, p.100)

A anotação é de uma aula de 06 de fevereiro de 
1925. Em seu livro, Strasberg faz questão de reiterar 
que, nesse exercício, conforme enfatizavam 
seus professores, toda a atenção deveria estar 
focalizada nos Objetos e Acontecimentos. 
Dessa forma, é necessário reconhecer, para o 
desencanto de alguns, que todas as proposições 
teóricas e os exercícios práticos desenvolvidos 
por Boleslávski e Uspenskaia, “como no trabalho 

Diante de formulações como essa, a cena e o 
jogo que a fundamenta deixam de ser o elemento 
central do trabalho do ator. Não por acaso se 
revela cada vez mais comum a referência ao 
trabalho de Lee como excessivamente psicológico 
– movimento que, por sinal, também foi o 
responsável pela psicologização de grande parte 
da dramaturgia norte-americana moderna, cujas 
obras foram logo rotuladas pela crítica como uma 
forma de realismo psicológico, uma problemática 
categoria que nada revela de significativo e que 
parece ter encontrado muitos adeptos, inclusive 
aqui no Brasil, onde a recepção de obras como 
as de Tennessee Williams e Eugene O’Neill, para 
citar apenas dois exemplos, foram logo assim 
catalogadas. Em suma, na certeira declaração de 
Richard Schechner (2012, p.190):

[...] a importância de Strasberg não está 
na sua direção ou mesmo no seu ensino. 
Está no modo como seu método cristalizou 
e legitimou uma tendência já presente à 
autoexposição despudorada. [...] Os atores 
treinados por Strasberg permitiram aos 
americanos aproveitar a mostra pública de 
emoções e memórias privadas, ilustrando-
as e apresentando-as como o mais alto 
tipo de arte teatral. Diante de Strasberg, 
o ator interpretava desenvolvendo meios 
de mostrar as emoções do personagem, 
de contar efetivamente a história do 
personagem. Strasberg argumentava 
que seu Método daria aos atores uma 
ferramenta melhor para chegar a esse 
clássico objetivo.

A autoexposição desenfreada, mesclada a uma 
tendência altamente hermética e inteiramente 
enraizada numa obscura subjetividade, frágil 
demais para ser relevante a alguém ou a alguma 
coisa, não parece ter sido objeto de condenação 
histórica, contudo: alguns trajetos ainda 
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da memória afetiva, eram destinados a fortalecer 
a imaginação do ator” (STRASBERG, 1990, p.101). 
E foi exatamente a busca pelo fortalecimento da 
imaginação do intérprete, para manter as exatas 
palavras de Lee, que impulsionaram não só 
Boley e Uspenkaia, mas também Stanislávski e 
Adler, dentre tantos outros, durante o século XX. 
Aparentemente, e definitivamente, foi Strasberg 
quem inaugurou a grande era da expressividade em 
território americano. Se for preciso culpar alguém 
pelas alterações na rota dos encaminhamentos 
stanislavskianos na América, talvez agora seja 
possível saber em quais ombros colocar o maior 
peso. Todavia, de que isso adianta? Quem sai 
favorecido dessa discussão? A quem serve todo 
esse debate sobre o teatro? Antes, as respostas 
a essas questões; depois, os acertos de conta 
necessários.
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