
 | CADERNO DE REGISTRO MACU (PESQUISA)22

dossiê

o mundo um sistema de atuação, que, para a 
época, foi revolucionário. Stanislávski propôs 
um sistema de preparação do ator unificado, 
que serviria para qualquer estética teatral fosse 
ela naturalista, grotesca, Commedia dell’art etc. 
(antes de Stanislávski cada ator e cada companhia 
desenvolviam seu próprio sistema de atuação, 
geralmente ligado à estética da apresentação).  
Assim, desse sistema-raiz surgiram ramificações 
- métodos e estudos para preparação do ator 
que, baseados no pensamento de Stanislávski, 
desenvolveram propostas com ênfase em aspectos 
diferentes entre si. Um dos métodos baseados no 
sistema stanislavskiano é o de Lee Strasberg, ator, 
diretor e professor norte-americano, cuja interação 
com as ideias e exercícios do diretor russo 
possibilitou desdobramentos que repercutem até 
hoje nos processos de formação do ator. Essa 
relação, bem como outras que se estabeleceram 
com o trabalho de Stanislávski nos EUA, se deu a 
partir da divulgação do trabalho do diretor russo 
nos EUA, no início do século XX. A seguir veremos 
como se desenvolveu a perspectiva norte-
americana do sistema de Stanislávski e como, a 
partir daí, Strasberg pôde pensar seu Método. 

Stanislávski e o cenário norte-americano 
Stanislávski nasceu em Moscou, Rússia, e 

foi cofundador, juntamente com Nemiróvitch-
Dântchenko, em 1897, do Teatro de Arte de 
Moscou (TAM), companhia que tinha um jeito 
específico de apresentar seus espetáculos, na 
medida em que seus atores eram preparados 
através de um sistema proposto por Stanislávski, 
no qual, ao invés de ter um foco no trabalho de 
um ator ou atriz de destaque, visava abranger o 
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Introdução
A arte da atuação é complexa e abrange uma 

série de métodos, exercícios e aplicações para 
atingir seus fins. Essa arte, por sua vez, não 
diz respeito apenas à formação profissional do 
ator. Ela também está intrinsecamente ligada 
ao dia a dia de qualquer pessoa, pois estamos 
constantemente atuando em nossas vidas. 
Exercemos papéis seja no trabalho, seja na 
escola, nas nossas relações pessoais e assim por 
diante. Nessa “atuação” diária, buscamos uma 
conduta que julgamos perfeita para determinadas 
situações, e para atingir esse comportamento 
ideal, atuamos (BOLESLAVSKI, 2015). O teatro, 
e seus métodos e exercícios ajudam justamente 
a aperfeiçoar essa “perfeição” (papéis da nossa 
vida). Daí a importância da arte interpretativa para 
a nossa sociedade, uma vez que ela faz parte da 
sua organização. Para o ator, por seu lado, é essa 
a chave de sua profissão: atuar.

Quando estudamos sistemas, métodos e 
caminhos que aperfeiçoam a arte da atuação, um 
nome de referência dentro da área é justamente 
o de Konstantin Stanislávski. Nascido na Rússia, 
foi considerado o “pai do teatro”, pois mudou o 
século XX no âmbito teatral e apresentou para 

1. Atriz formada no curso profissionalizante da Escola Incenna de Teatro e 
Televisão, hoje cursa o último ano da faculdade de Letras, com habilitação 
em Português-Inglês, na Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Realizou 
pesquisa de Iniciação Científica pela USP-FAPESP sobre o Método de 
Lee Strasberg para a preparação do ator. A pesquisa teve uma interface 
teórica e outra prática, com a aplicação desse método junto a um grupo de 
atores e não atores. Também ministrou palestra sobre Comunicação com 
princípios do Método de Strasberg para professores de escola pública e 
cursos para grupos de não atores sobre o uso da Memória Afetiva como 
ferramenta para a expressividade.

A memória e a preparação do ator: 
o desdobramento do sistema de 
Stanislávski no método de Strasberg



Boleslávski, enfatizavam uma disciplina interior do 
ator, por meio da busca de uma emoção genuína, 
da compreensão do papel, juntamente com seu 
estudo ideológico e também psicológico, além 
do trabalho em conjunto, que era um diferencial 
do TAM e posteriormente do Laboratory Theater: 
“‘Amar a arte em si, e não a si mesmo na arte’ 
era uma das máximas do mestre Stanislávski 
que inspirava toda uma ética de trabalho ao 
Laboratório, proveniente do próprio TAM” 
(CAVALIERE; VÁSSINA, 2010, p.8).

Boleslávski ao ensinar as técnicas de 
Stanislávski (desenvolvidas no contexto russo) 
em um cenário americano encontrou algumas 
dificuldades, como por exemplo, organizar um 
elenco sob a ideia de ensemble (quando todos os 
atores tinham a mesma importância e trabalhavam 
juntos para a realização da peça), já que nos 
Estados Unidos era predominante a ideia do star 
system, ou seja, a de que atores considerados 
estrelas não poderiam ser suprimidos. Além 
do mais, organizar um elenco como ensemble 
requeria mais tempo, e para os padrões da 
Broadway uma peça teria que ser levantada em 
quatro semanas no máximo (COSTA, 2002).

Através dos ensinamentos de Boleslávski 
e Uspenskaia sobre o sistema de Stanislávski 
foram desenvolvidos alguns métodos, como o de 
Strasberg e o da Stella Adler, ambos americanos, e 
que além de interpretar o sistema de Stanislávski e 
formarem seus métodos, também tentaram sanar 
a dificuldade de Boleslávski de fazer penetrar 
ensinamentos stanislavskianos em um sistema 
americano teatral já consolidado. 

Apesar de Stella Adler e Lee Strasberg se 
basearem no sistema stanislavskiano para 

grupo, permitindo que todos os atores em cena 
apresentassem um desempenho uniforme. 
Assim, o espetáculo de uma maneira geral era 
diferente de outros vistos na mesma época. 

Em 1922, o Teatro de Arte de Moscou realizou 
uma turnê internacional, passando pelos EUA, 
e teve um grande sucesso de público e crítica. 
O próprio Strasberg ao ver um espetáculo 
apresentado pela companhia revela sua admiração 
pela atuação vista: “Vivos, intensos, coloridos, 
e cada momento era preenchido com criações 
maravilhosas das vivências dos personagens2” 
(STRASBERG, 1990, p.61). 

Nessa mesma época, dois atores do TAM 
(Richard Boleslávski e Maria Uspenskaia) 
permaneceram nos EUA para propagarem as 
técnicas de treinamento do ator desenvolvidas por 
Stanislávski, formando assim o grupo Laboratory 
Theater, “Eles ajudaram a levar o sistema para 
além das fronteiras russas3.” Importantes nomes 
da história do teatro norte-americano fizeram 
parte do Laboratory Theater, como Lee Strasberg 
e Stella Adler, e esse foi o local em que técnicas 
importantíssimas foram aprendidas para o 
desenvolvimento futuro de seus métodos.

As ideias de Stanislávski, propagadas por 

2. “Vivid, intense, colorful experiences, while each moment was filled with 
marvelous creations of the experiences of the characters” (STRASBERG, 
Lee. A Dream of Passion: The Development of the Method. New York: 
Plume Book, 1987, p.39). 

3. “They helped move the System beyond the bounds of Russia” (HODGE, 
Alison. Actor Training. London/New York: Routledge, 2010, p.5). 
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entre outras (HODGE, 2010).
Quando o Group Theatre, em 1936, se dissipou, 

Lee Strasberg, que foi um dos mais importantes 
nomes na cena americana, pensou seu próprio 
Método para preparação de atores e acabou por 
fundar uma escola: o Actors Studio. Ainda hoje a 
escola de Strasberg é uma referência nos EUA e 
seu Método é usado para o treinamento de atores 
de teatro e de cinema, apresentando bastante 
repercussão no mercado de Hollywood.  Atores 
como Marilyn Monroe e Al Pacino estudaram 
diretamente com Strasberg e seu Método.  

O Método de Strasberg
Strasberg nasceu na Ucrânia na cidade de 

Budaniv, em 1901, emigrando quando criança 
com a família para os EUA, e lá se naturalizando 
como cidadão americano apenas em 1936. 
Strasberg iniciou seus estudos para se tornar 
um ator profissional em 1923, no Group Theatre, 
dirigido por Richard Boleslávski. As aplicações 
do sistema de Stanislávski por Boleslávski e 
Maria Uspenskaia serviram de base para diversas 
reflexões apontadas por Strasberg em seu Método. 

Strasberg pôde perceber, por meio de suas 
observações, pesquisas, preparações e execuções 
na área teatral, que a experiência emocional 
interior, que muitas vezes ele percebia oscilar 
em determinadas atuações (indo de excelente à 
péssima), poderia ser (re)criada. Como ele bem 
aponta, uma das maiores dificuldades do ator é 
justamente criar, cada vez que se apresenta, os 
mesmos comportamentos e experiências que 
possam convencer a plateia como da primeira vez 
(STRASBERG, 1987, p.35). 

O Método de Strasberg, elaborado com 
base nas reflexões e processos de trabalho 

pensar seus respectivos métodos, eles seguiram 
vertentes diferentes. Por exemplo, Strasberg 
tem um grande foco no aspecto psicológico da 
atuação, já a ênfase de Stella Adler se dá em 
aspectos mais sociológicos. Ambos participaram 
do Group Theatre e posteriormente se separaram, 
formando cada qual uma escola com seus 
métodos próprios. Strasberg fundou o Actors 
Studio e Adler, o Stella Adler Conservatory, com 
interpretações e focos diferentes sobre o sistema 
do diretor russo.

Aliás, é importante ressaltar que o Group 
Theatre foi essencial na estruturação do teatro 
norte-americano de uma maneira geral. Fundado 
em 1931, foi dirigido por Lee Strasberg, Harold 
Clurman e Cheryl Crawford. Segundo Skiffiths, 
(1986, p.12), o Group Theatre tinha um diferencial 
em relação aos outros pequenos grupos de teatro, 
que surgiam na década de 1930 em Nova Iorque: 
“[...] eles tinham um estilo (ou mais de um estilo) 
próprio e identificável de representar. [...] Por 
isso, não é de se admirar o fato de que quase a 
metade dos membros do Group, em alguma fase 
de suas carreiras, trabalharam como professores 
de teatro”.  

O Group Theatre tinha o intuito de realmente 
mudar o teatro americano e trazer novos ares para 
a arte teatral, que já tinha suas características 
próprias no contexto dos EUA. O objetivo principal 
era o de produzir novas peças e desenvolvê-las com 
o estilo proposto pelo sistema de Stanislávski.  E foi 
com o Group Theatre que algumas características 
do sistema stanislavskiano se consolidaram no 
teatro americano, como por exemplo: o trabalho 
interior do ator, a atuação em conjunto (ensemble), 
que promovia uma característica única às 
performances, e o trabalho com emoções e ações, 



cinco sentidos e a memória emotiva é ligada às 
emoções que, por sua vez, se torna um elemento 
básico para o treinamento do ator, na medida em 
que as emoções precisam ser expressas da forma 
correta para a eficiência da cena. A Memória 
Afetiva (soma dessas duas memórias citadas 
anteriormente), como Strasberg bem destaca, é 
essencial para qualquer expressão artística, pois 
ela permite a (re)criação de uma experiência real 
que, no caso do teatro, pode ser (re)vivida no 
palco.

Segundo Strasberg, é importante que o ator 
saiba criar e recriar as experiências sensoriais 
e emocionais que suscitam a personagem para, 
assim, cumprir a sua tarefa principal, atuar: “Se 
ele [o ator] sabe criar as experiências sensoriais 
e emocionais apropriadas que motivam e 
acompanham o comportamento do personagem, 
estará então cumprindo a principal tarefa do ator: 
atuar4” (STRASBERG, 1990, p.199).

A utilização das memórias no Método de 
Strasberg tem o propósito de fazer com que o ator 
crie uma espécie de “gatilho” para suas emoções 
e então alcance o controle esperado. Por exemplo, 
em uma cena em que o ator precise representar 
alguém que está apaixonado, fazendo com que 
esse sentimento pareça real, ele pode trazer à 
tona essa emoção a partir da memória de diversas 
situações, que não tenham a ver necessariamente 
com uma circunstância amorosa: uma lembrança 
do paladar (quando comeu algo que gostou 
muito), do tato e assim por diante. Dessa forma, 
o ator cria um gatilho (toda vez que se lembrar do 

4. “If he [the actor] knows how to create the proper sensory and emotional 
experiences which motivate and accompany the behavior of the character, 
he will then be accomplishing the primary task of the actor: to act” 
(STRASBERG, Lee, op. cit., 165).

interpretativo formulados por Stanislávski a 
respeito da atuação, aponta para uma importante 
questão acerca da arte interpretativa: como pode 
o ator ao mesmo tempo sentir e exercer controle 
técnico sobre aquilo que sente? 

Para conseguir alcançar esse controle, o 
Método desenvolvido por Strasberg ao longo 
de suas experiências no Actors Studio (a partir 
dos anos 1950) tem como aspectos relevantes 
a Improvisação e a Memória Afetiva, elementos 
essenciais para que o ator consiga expressar 
as emoções corretas durante a representação 
(STRASBERG, 1987, p.106).  Para Strasberg, 
o desafio de criar verdades cênicas a partir 
de circunstâncias imaginárias requeria um 
treinamento específico, articulado na esfera dos 
sentimentos das personagens. 

As estratégias utilizadas por ele consistiam 
em construir os aspectos interpretativos da 
personagem com base em elementos tomados à 
memória subjetiva do ator. A lembrança concreta 
dos objetos e sua reconstituição sensorial estão 
entre os aspectos que, segundo Strasberg, 
auxiliam no desencadeamento das emoções. 
Assim, por exemplo, se imaginamos nosso quarto 
de infância e o reconstituímos sensorialmente 
(através dos cinco sentidos), conseguiremos 
despertar diversos tipos de emoções que poderão 
ser utilizadas para a expressão do personagem, 
trazendo veracidade à cena. 

Strasberg propõe em seu Método a divisão 
de duas memórias: a sensorial e a emocional, 
que constituem a chamada Memória Afetiva 
(Stanislávski também se referira à Memória 
Afetiva, nome que, posteriormente, foi alterado por 
ele para Memória Emotiva, por conta da censura 
soviética). A memória sensorial é ligada aos 
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dos sentidos, usados a favor da criação naquele 
determinado momento: “O ator, portanto, usa o 
‘objetivo correlativo’ de suas próprias experiências 
para encontrar um meio de demonstrar a emoção 
que seu personagem necessita expressar no 
palco. A memória afetiva passa a ser o código 
para a expressão do ator7” (STRASBERG, 1990, 
p.154).

A partir dessas reflexões, Strasberg 
desenvolveu exercícios para auxiliar o ator a utilizar 
a Memória Afetiva, a Criatividade e a Improvisação, 
para assim permitir uma expressão emocional 
mais verdadeira no palco. O relaxamento e a 
concentração se tornam peças chave de seu 
método e os pontos iniciais para a prática das 
demais técnicas. Assim, em uma gradação, 
seus exercícios vão propondo um trabalho com: 
a interação com objetos reais e imaginários, a 
memória sensorial, o reconhecimento do espaço 
e do outro, a criação e recriação de cenas e a 
substituição de situações, dentre outros. O uso 
do texto, seguindo essa gradação, se dá mais ao 
final do processo. 

É importante ressaltar que o Método criado por 
Strasberg, como ele mesmo menciona, não se 
limita à preparação de atores, sendo útil para o ser 
humano de uma forma geral, na medida em que 
através do Método, conseguimos nos conhecer 
melhor e aprendemos a controlar nossas emoções, 
conduzindo-as de forma proveitosa e eficaz de 
acordo com nossas necessidades. Esse último 
fator também é essencial para que consigamos 

7. “The actor, therefore, uses the ‘objective correlative’ of this own 
experiences to find a means of expressing the emotion his character needs 
to express on stage. Affective memory becomes the key to the actor’s 
expression” (Idem, p.121).

paladar de algo que comeu, o ator pode conseguir 
expressar o sentimento de paixão).

Somando-se a esses aspectos, a Criatividade 
se constitui como outro recurso essencial para 
a preparação do ator, de acordo com Strasberg. 
Para ele, a Criatividade do ator deve vir do controle 
consciente de suas faculdades: “A meta básica 
do treinamento do ator é dar a ele um controle 
tão completo quanto possível dessas faculdades 
humanas. Esse controle é o fundamento para a 
criatividade do ator5.” (STRASBERG, 1990, p.133).  
Ela, juntamente com a Improvisação, consegue 
dar ferramentas para uma atuação convincente 
e eficaz: “Improvisação destina-se não apenas a 
estimular um processo de pensamento e um tipo 
de reação, mas também auxilia na descoberta 
do comportamento lógico do personagem para 
que o ator não se sinta encorajado a ‘meramente 
ilustrar’6” (STRASBERG, 1990, p.139).

Para se alcançar o controle das emoções 
no momento da interpretação, com exercícios 
voltados para a memória emocional, o Método 
propõe antes uma preparação extensa, que 
engloba o relaxamento e a concentração, 
contribuindo, assim, para um melhor domínio 
do uso dos sentidos (com o auxílio da memória 
sensorial), seja para lidar com objetos reais, seja 
para interagir com os imaginários.  

Dessa forma, a emoção que o ator precisa para 
representar sua personagem pode ser encontrada 
em sua própria experiência emocional, utilizada 
com um controle consciente e com o domínio 

5. “ The basic aim of the actor’s training is to give him as complete control 
as possible of those human faculties. This control is the foundation for the 
actor’s creativity” (Ibidem, p.105).

6. “Improvisation leads not only to a process of thought and response, but 
also helps to discover the logical behavior of the character rather than 
encouraging the actor ‘merely to illustrate’” (Idem, p.110).



verdadeira as emoções da personagem é, sem 
dúvida, um aspecto importante desse processo. 
Como extensão, conseguir aplicar essa técnica no 
dia a dia, certamente trará muitos benefícios para 
a comunicação e a interação entre os indivíduos 
de uma maneira geral, uma vez que, como bem 
expressa Strasberg, viver não é só um processo 
mecânico, ele exige o fazer contatos, reagir e 
comunicar experiências. 
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nos expressar melhor e nos comunicarmos de 
forma clara e compreensível.

Considerações finais
A partir dessas reflexões, é possível perceber 

quão importante foi o trabalho de Stanislávski 
e como os desdobramentos advindos desse 
trabalho, como o Método de Lee Strasberg, 
repercutem até hoje. A atuação requer uma 
preparação e o sistema do diretor russo e, 
posteriormente, o Método de Strasberg, bem 
como o de outros pensadores e profissionais, 
apresentam importantes contribuições para a 
mesma.

O trabalho em equipe, a uniformidade da 
atuação e o uso da verdade interior do ator são 
alguns aspectos que o sistema stanislavskiano 
trouxe para o “fazer” teatral norte-americano. 
Esses elementos, por sua vez, influenciando o 
então estudante de teatro Lee Strasberg, abriram 
possibilidades para a criação daquela que se 
tornou uma referência em escolas de formação 
de atores nos EUA, o Actors Studio, que ainda 
hoje forma grandes nomes do cenário artístico 
mundial.

Ao longo de sua vida profissional, Strasberg, 
que também era ator, conseguiu elaborar 
exercícios e práticas que visam à expressão 
verdadeira das emoções no palco, alcançada a 
partir de um “gatilho” e de um controle exercidos 
pelo próprio ator. A Memória Afetiva, a Criatividade 
e a Improvisação são elementos chaves para tal 
objetivo, e a concentração e o relaxamento, as 
ferramentas essenciais para o mesmo. 

O Método de Strasberg lida com as emoções, 
e a capacidade de controlá-las para assim 
conseguir expressar de forma equilibrada e 


