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POR MARCELA GRANDOLPHO1

Em julho de 2017, representando o Teatro 
Escola Macunaíma, fui passar um mês na Rússia 
para fazer parte da primeira edição da International 
Demídov Summer School.

A convite do professor Andrei Malaev-Bábel, 
que conheci em um simpósio sobre Stanislavski 
em Praga, fui para lá estudar a prática do método 
Demídov, a fim de posteriormente trazer esse 
conhecimento ao Brasil e trabalhar na tradução 
para o português dos cinco livros escritos por 
Demídov. 

Andrei Malaev-Bábel, professor da Florida State 
University (FSU) e da New College of Florida e 
chefe do Departamento de Atuação da FSU/Asolo 
Conservatory for Actor Training, tem dedicado os 
últimos anos da sua carreira a pesquisar, ensinar e 
disseminar pelo mundo o método de Demídov. Ele 
é a única autoridade no assunto e foi responsável 
pela organização e tradução para o inglês da obra 
de Demídov.

Quando o conheci em Praga, sua obra 
acabara de ser publicada e estava causando 
bastante impacto no meio teatral. Todos queriam 
conhecer mais sobre Demídov, o homem que foi o 
colaborador mais próximo de Stanislávski por mais 
de trinta anos e um dos três professores originais 
do Sistema Stanislávski, que permanecera no 
anonimato por todos esses anos. Suas proposições 
e avanços em relação ao Sistema são, a meu ver, 
revolucionários para o trabalho do ator e para a 
formação do olhar do diretor-pedagogo.

1. Professora, atriz, diretora e preparadora vocal. Única brasileira formada 
pela Demídov Summer School para ensinar a prática do Método Demídov 
sob supervisão do professor Andrei Malaev-Bábel. 

O Teatro Escola Macunaíma, sempre pioneiro 
em suas pesquisas sobre o Sistema, percebeu a 
importância de trazer esse conhecimento para 
o Brasil e para toda América Latina, e então 
propusemos ao professor Malaev-Bábel traduzir 
a obra de Demídov para o português. Ele disse 
que isso só seria possível de ser feito se houvesse 
alguém que conhecesse a prática profundamente 
para poder supervisionar a tradução. Portanto essa 
foi minha missão: ir à Rússia aprender a prática 
do método, estabelecer um grupo de pesquisa no 
Brasil para conduzir essa prática sob orientação 
de Andrei Malaev-Bábel e posteriormente 
trabalhar na tradução dos livros.

Afinal, quem é Demídov?
Nikolai Demídov nasceu em oito de dezembro 

de 1884 na cidade de Ivanovi-Voznesensk. Seu 
pai, Vasili Viktorovich Demídov, fundou o teatro 
popular da cidade, no qual trabalhou como ator, 
diretor e administrador. Demídov participou 
intensamente das atividades no teatro de seu pai, 
que influenciou fortemente seu pensamento nas 
artes.

Nikolai Demídov foi uma criança muito 
doente, condenado pelos médicos a passar a 
vida na cadeira de rodas. Inconformado com 
tal perspectiva, Demídov pega dois revólveres e 
aponta um para o coração e outro para a cabeça. 
Ele sobrevive aos tiros. Então resolve desenvolver 
um treinamento físico para se recuperar, se 
engaja na ioga e em outras práticas espirituais. 
Ele se destaca no atletismo com recordes em 
levantamento de peso e vai ensinar o treinamento 
desenvolvido por ele na Sociedade Atlética de São 
Petersburgo.

Nikolai Demídov: 
O teatro russo redescoberto



Em 1907, Demídov muda-se para Moscou para 
estudar Medicina na Universidade de Moscou 
com foco em psiquiatria. Nesse ano, Sulerjítski, 
que já era amigo de Demídov e atual diretor do 
Teatro de Arte de Moscou (TAM), apresenta-o para 
Stanislávski.

Stanislávski fica bastante impressionado com 
Demídov e confia a ele a educação física e moral 
de seu filho Igor Aleksêiev. 

Ele forneceu todo o material de psicologia 
que Stanislávski estudou.  É com Demídov 
que Stanislávski começa a pensar no papel do 
inconsciente na arte do ator, e é também ele que 
apresenta a Stanislávski as práticas de hataioga.

Em 1913, Demídov se forma na universidade 
e vai estudar medicina tibetana e homeopatia, 
além de continuar seus estudos aprofundados na 
pratica e filosofia da ioga. Em 1919, Stanslávski 
convence Demídov a largar a medicina e se 
dedicar inteiramente ao teatro.

Durante quatro anos, Demídov ajudou 
Stanislávski no Opera Studio do Teatro Bolshoi. 
Em 1921, ele organizou o quarto Studio do TAM, 
que liderou até 1925. Em 1922, com Sulerjítski e 
Vakhtângov2 mortos, Demídov assume a liderança 
do TAM, se tornando um dos três professores 
originais do Sistema.

Em 1926, Stansilávski disse:

Conheço Nikolai Demídov há 15 anos. 
Este é um entusiasta altruísta, e um homem 
cheio de amor genuíno e dedicação à arte. 
Desde o momento em que nos conhecemos, 

2.  Membro do Teatro de Arte de Moscou e um dos três professores originais 
do Sistema Stanislávski. 

ele ficou tão interessado no teatro e, em 
particular, no interno (psicológico) da 
técnica de atuação, que ele se dedicou 
inteiramente à arte. Todos esses anos, ele 
tem me ajudado a desenvolver esse aspecto 
rico e complexo do trabalho do ator. No 
momento, penso, ele é um dos poucos que 
conhece o “sistema” em teoria e prática. Ele 
passou quatro anos no meu estúdio como 
diretor de ópera e professor. Por dois anos, 
liderou a Escola de Arte de Moscou (depois 
de Sulerjítski e Vakhtângov), cultivando 
atores e conduzindo aulas no “sistema3.”

Os resultados que Demídov conseguiu com os 
estudantes do Teatro de Arte de Moscou fizeram 
Stanislávski proclamar: “Nossa escola, preparada 
por Demídov, carrega Deus nela4.” 

Quando Demídov começa a ensinar os atores 
do TAM, ele aplica estritamente o Sistema de 
acordo com o que Stanislávski pensou. Cada 
elemento do Sistema é exercitado separadamente, 
para que todos sejam integrados mais adiante 
e conduzam ao estado de criação. Ao trabalhar 
assim, ele se depara com uma dificuldade 
enorme em conseguir que os atores tenham 

3. “I have known Nikolai Demidov for 15 years. This is a selfless enthusiast, 
and a man full of genuine love and dedication to the art. From the time 
we met, he became so interested in theater and, in particular, the internal 
(psychological) acting technique, that he entirely devoted himself to art. 
All these years, he has been helping me develop this rich and complex 
aspect of the actor’s work. At the moment, I think, he is one of the few who 
knows the ‘system’ in theory and practice. He has spent four years in my 
studio as an opera director and teacher. For two years, he led the Moscow 
Art Theater School (after Sulerzhitsky and Vakhtangov), cultivating actors 
and conducting classes in the ‘system’” (STANISLÁVSKI apud MALAEV–
BABEL, Andrei. Nikolai Demidov – Russian Theater’s Best-kept Secret. 
In: Stanislávski Studies – Pratice, Legacy and Contemporany Theatre, 
London/New York: Routledge, v.3.1, n.2, mai. 2015, p. 69-81, p.72).  

4. “Our school, prepared by Demidov, must carry God in it” (Ibidem , p.72). 
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liberdade e espontaneidade durante os ensaios. 
Na tentativa de entender onde estava o erro, ele 
para de trabalhar na peça e começa a investir no 
trabalho de ator. Isso é muito importante no seu 
método, ele serve para desenvolver o talento do 
ator. É um treinamento que, como ficará claro a 
seguir, muda o modo de iniciar a preparação do 
ator, o que por consequência mudará o como ele 
se aproxima do papel.

Em seu terceiro livro, The Art of Living on Stage 
(A Arte de Viver no Palco), Demídov diz: 

Você poderia pensar que havia muita 
teoria e prática insuficiente? Não. Havia 
muita prática. O erro estava escondido 
em outro lugar: ao dividir racionalmente 
em elementos o processo criativo 
indivisível,nós assassinamos o principal: a 
espontaneidade e a natureza involuntária 
da vida no palco, isto é, nós assassinamos 
o processo criativo em si5.

O aluno repetia a triste história da centopeia de 
um conto conhecido: era uma vez uma centopeia; 
suas quarenta pernas a carregavam por todos os 
lugares em uma velocidade que ninguém podia 
alcançá-la e nem escapar dela. Muitas pessoas 
invejavam-na, mas o escorpião a invejava mais:

- Oh, que corredora você é! Ah, tão veloz quanto 

5. “Perhaps tou might think that there was too much teory and not enough 
practice? No. There was plenty of practice. The mistake was hidden 
elsewhere: by rationally dividing into elements the indivisible creative 
process, we murdered the main thing: spontaneity and thein vonluntary 
nature of life on stage, i.e. We murdered the creative process itself” 
(DEMIDOV, Nikolai. Nikolai Demidov: Becoming an Actor Creator. 
London/New York: Routledge, 2016, p.63). 

a luz! Conte-me, eu imploro, como você faz isso? 
Eu penso que isso deve ser incrivelmente difícil!
- O que é difícil? Eu corro, nada demais.
- Como assim, nada demais? Meu coração para 
só de pensar nisso: você tem quarenta pernas, 
como você as administra? Mais que isso: elas 
todas trabalham ao mesmo tempo e cada uma 
faz seu trabalho.
- Eu juro, é muito simples: eu só levanto a 
primeira perna e o resto acontece.
- Que mentirosa! Olhe: sua primeira perna é 
levantada até o fim, enquanto sua sexta perna 
está apenas dobrada e a trigésima segunda 
ainda “pensa” em se dobrar… Olhe, olhe!
- Meu Deus! É verdade: cada perna funciona por 
si só. Como é possível?

Ela começa a se observar: “Vamos ver, o que 
minha trigésima sétima perna está fazendo 
enquanto a décima terceira… e a sétima…” Ela 
quis desistir – “Impossível!” –, mas o pensamento 
continuava a voltar: “O que essa perna está 
fazendo enquanto…” Ela parou de correr, ela mal 
conseguia andar. 

Assim, Demídov percebeu a necessidade 
de um sistema que sintetizasse o treinamento 
do ator. O treino deveria ser fundamentado pelo 
princípio da liberdade, para que este se tornasse 
a segunda natureza do ator e sua única forma de 
existir no palco.

Alcançar a liberdade e a espontaneidade no 
palco é um trabalho difícil e que exige muita 
coragem. Estamos acostumados a restringir, 
controlar, inibir, administrar as manifestações 
que estão conectadas com nossa sensibilidade 



Stanislávski e Demídov, Moscou, 1935. Imagem extraída do livro Nikolai Demidov: Becoming an Actor Creator (Routledge, 
2016). 



pesquisa

 | CADERNO DE REGISTRO MACU (PESQUISA)50

espontânea. O treino do controle foi a vida 
que nos deu. O treino de Demídov serve para 
desenvolver e cultivar a habilidade de permitir 
reações espontâneas, resultantes da percepção 
do imaginário. O aprendizado é saber dizer sim, 
dar sinal verde, permitir que as ações aconteçam 
100% a partir de impulsos gerados pela percepção 
do parceiro de cena e do espaço no momento 
presente do étude6. Sendo assim, e só assim, 
podendo ser chamadas de ação autêntica. Essa 
ação não é planejada a priori e não é administrada 
pelo ator, ela é uma resposta espontânea e honesta 
ao que de fato acontece no momento do étude.

A percepção é a fonte de todas as ações. “Todas 
as nossas manifestações, todo pensamento, toda 
sensação é nada se não uma reação do nosso ser 
a um impacto externo ou interno7.”

Sendo assim, Demídov afirma que a ação não 
é a causa primária do estado emocional, e que a 
percepção deve ser considerada a causa primária 
tanto das nossas ações como do nosso estado 
emocional. 

Um diretor habilidoso pode conduzir, orientar 

6. Os études de Demídov são diferentes dos de Stanislávski. Neles, um 
texto simples é dado aos atores e nada mais. O texto fornece algumas das 
Circunstâncias Dadas, mas não determina papéis, os relacionamentos, o 
lugar ou a hora. O texto nunca é discutido, mas simplesmente repetido 
várias vezes pelos atores. O condutor, então, pede aos atores que 
esqueçam o texto, “o jogue fora de suas cabeças”, e permaneçam vazios 
por dois ou três segundos. O primeiro impulso após esse período de vazio 
(seja pensamento, movimento, sensação ou humor) é seguido pelos 
atores, que permitem passivamente que este impulso viva durante o 
étude. O que se segue é uma improvisação espontânea das circunstâncias 
(relacionamentos, tempo, espaço, fatos) incorporadas pelos atores no 
curso do estudo.  A capacidade dos atores de perceber as circunstâncias 
e o parceiro é cultivada nos études. Uma vez que os arredores reais e o 
parceiro se tornam a fonte principal para a imaginação do ator, os études 
de Demídov abrem os canais perceptivos dos atores e desenvolvem a sua 
percepção criativa. O comportamento ativo e a vida emocional ocorrem nos 
estudos de Demídov assim como na vida - como reações às circunstâncias 
percebidas, afirmando assim a primazia da percepção sobre a ação.

7. “Our every manifestation, every thought, every feeling is nothing if not a 
reaction o four being to an external or internal impact” (Idem, p.266).

o ator para que encontre ações autênticas no 
palco de acordo com a peça. Mas ele faz isso ao 
encaminhar o ator para a percepção correta. Um 
pedagogo, para ensinar o ator o que é uma ação 
autêntica, deve desenvolver nele os caminhos da 
percepção.

Na vida, isso acontece naturalmente. A 
percepção ocorre de forma involuntária, é 
subconsciente. No palco, é preciso que ela 
aconteça dessa mesma forma e que se desenvolva 
a partir da necessidade de viver as circunstâncias 
da obra. O ator deve se habituar a esse processo 
de percepção criativa e fazer do mesmo sua 
segunda natureza.

A ação nasce da resposta a essa percepção, ao 
permitir que os impulsos gerados movam a cena.

Para treinar a percepção criativa, Demídov 
desenvolveu uma série específica de études, que 
colocam o ator em um lugar com que ele não 
está acostumado, seja no palco ou na vida. Um 
lugar no qual ele não tem que pensar em “fazer”, 
“resolver”, “realizar”, “cumprir”; e sim “esvaziar”, 
“perceber”, “receber”, “deixar acontecer”. E 
isso exige uma enorme coragem. Os études de 
Demídov tiram o ator do trabalho analítico e o 
fazem trabalhar com o inconsciente

O trabalho desenvolvido por Demídov foi tão 
impactante que Stanislávski afirmou ser ele o 
único que entendeu verdadeiramente o Sistema 
e o convidou para editar seu livro An Actor’s Work.

Toda essa experiência fez Stanislávski 
reconsiderar alguns capítulos de seu livro. 
Porém seu prazo de publicação com os editores 
americanos já tinha expirado. Então Stanislávski 
acrescenta um último capitulo o XVI, sobre o 
papel do subconsciente: “Em oposição total 



a alguns professores, eu acredito que os 
estudantes, iniciantes... devem... ser conduzidos 
imediatamente em direção ao subconsciente. Isto 
deve ser feito nos estágios iniciais8.” 

Na introdução do livro, Stanislávski agradece 
a ajuda de Demídov tanto para implementar o 
Sistema como para criar o livro e expor seus erros 
(STANISLÁVSKI, 2008, p.8).

Nos anos 1930, Demídov começou a escrever 
seus próprios livros, que só seriam publicados 
muito tempo depois da sua morte. São eles: The 
Art of the Actor – Its Presente and Future (A Arte 
do Ator – Seu Presente e seu Futuro); Actor Types 
(Tipos de Atores); The Art of Living on Stage – From 
a Theatre Teacher’s Laboratory (A Arte de Viver no 
Palco – Do Laboratório de um Professor de Teatro); 
The Artist’s Creative Process on Stage (Processo 
Artístico-criativo no Palco); Psycho-technique of 
the Affective Actor (A Psicotécnica do Ator Afetivo). 

Apesar de ter tido uma carreira como um 
dos grandes professores de teatro da Rússia, o 
destino de Demídov foi bastante trágico. Quando 
Stanislávski morreu, alguns de seus discípulos 
em posições de poder, que acreditavam que 
as inovações de Demídov poderiam ameaçar 
o Sistema, conseguiram que Demídov fosse 
demitido da maioria das escolas nas quais 
ensinava. Durante a Segunda Guerra, Demídov é 
forçado ao exílio, retornando a Moscou em 1949 
por conta de sua saúde deteriorada. Ele morre em 
oito de setembro de 1953.

Em 1965, uma edição resumida da obra The Art 

8. “In total oposition to some teachers, I beleive that students, beginners... 
should... be led immediately toward the subconcious. This should be done 
in the early stages” (STANISLAVSKY, Konstantin. An Actor’s Work: A 
Student’s Diary. London/New York: Routledge, 2008, p.330).

of Living on Stage é editada por Vladimir Bogachov, 
assistente de Demídov, com introdução de Boris 
Livanov e Maria Knébel. Suas outras obras só 
seriam publicadas entre 2004 e 2009, graças 
aos esforços de um ex-aluno de Demídov, Oleg 
Okulevich, e sua esposa, a importante acadêmica 
de São Petersburgo, Margarita Láskina. Ou seja, 
o trabalho de Demídov permaneceu esquecido 
por mais de sessenta anos, e essas publicações 
permitiram que a Rússia redescobrisse Demídov. 

Desde 2008, o professor Andrei Malaev-Bábel 
pesquisa e retoma a prática do treinamento de 
Demídov para o ator. Em 2016, foram publicados 
em inglês os cinco livros de Demídov reunidos na 
obra Nikolai Demidov: Becoming an Actor Creator, 
editada por Malaev-Bábel e Láskina. 

Essa obra será traduzida para o português sob 
minha supervisão e deve ser publicada no Brasil 
nos próximos anos pela Editora Perspectiva em 
parceria com o Teatro Escola Macunaíma.
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