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A décima terceira edição do Caderno de Registro Macu dá continuidade às investigações 
sobre temas específicos relacionados à vida, obra e ao sistema de Stanislávski, que têm 

inspirado os últimos números desta publicação. Este número traz o Dossiê Colaboradores e Parceiros de 
Stanislávski, que procura destacar figuras centrais que partilharam de suas preocupações artístico-pedagógicas 
e contribuíram para a elaboração de seu Sistema. 

Abrimos esse dossiê com a republicação de um artigo de Jacó Guinsburg escrito na década de 1990 e intitulado 
“No Palco Stanislavskiano”, que se dedica a focalizar a fase de trabalho de Vsevolod Meierhold com Stanislávski. 
Sobre os diretores-pedagogos Leopold Sulerjítski e Evguéni Bogratiónovich Vakhtângov, são publicados os artigos 
“Leopold Sulerjítski e seu Trabalho no Primeiro Estúdio do TAM: Como Deixar de Recordá-lo?”, de Daniela S. T. 
Merino, doutoranda de Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura Russa da FFLCH-USP; e “Vaktângov: 
A Consolidação de uma Identidade Artística”, de Adriane Gomes, professora da área de Direção Teatral da UEL. 

Por ocasião da vinda de Andrei Malaev-Bábel ao Brasil, viabilizada pelo Macunaíma, publicamos também sua 
fala proferida aos alunos sobre Nikolai Demídov, parceiro de Stanislávski por mais de trinta anos. E, para finalizar, 
o professor Paco Abreu, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA-USP, contribui com 
um artigo sobre Maria Knebel, última colaboradora de Stanislávski e responsável pela difusão do “novo método” de 
ensaios, que marca a fase final do mestre russo. 

Caminhos e Parceiros de Stanislávski – Entrevista com Simone Shuba procura também estabelecer uma 
relação com o tema abordado no dossiê, a partir do ponto de vista da professora do Teatro Escola Macunaíma, mestra 
e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura Russa da FFLCH-USP. Shuba evidencia o 
importante papel do sócio de Stanislávski no TAM, Nemiróvitch-Dântchenko, destaca as contribuições de Sulerjítski 
e Knebel para a constituição da pedagogia teatral stanislavskiana e aponta a necessidade de se entender o Sistema 
enquanto um sistema, cujos elementos devem ser tomados por sua relação de interdependência.  

A seção Em Processo traz o relato do professor André Haidamus, composto também pelos sensíveis 
depoimentos dos alunos da turma de PA4 e PA5 sobre o processo criativo vivenciado no primeiro semestre de 
2018, que deu origem ao espetáculo Trágico Bicho-Homem apresentado na 87ª Mostra de Teatro do Macu. Ainda, o 
artigo Édipo Sem Amarras, da dramaturga e pesquisadora de teatro Nicola Oliveira, que participou da abertura de 
processo realizada pelo coletivo em abril de 2018, reflete sobre o trabalho de pesquisa e criação do grupo a partir 
da ideia do trágico. 

Em Pesquisas do Macu, os professores Alexandra Tavares, Felipe Rocha e Marcela Grandolpho falam sobre 
a sua participação no workshop ministrado por Andrei Malaev-Bábel para o corpo docente do Macu no primeiro 
semestre de 2018. A partir de reflexões que enfatizam as reverberações da prática da pedagogia de Demídov, são 
expostas relações com o cotidiano em sala de aula e com ideias mais gerais sobre teatro. 

Esta edição do Caderno de Registro Macu também inaugura uma nova seção: O Aluno na Profissão. Sua criação 
foi motivada pela grande adesão aos encontros do Café Teatral dedicados a receber ex-alunos do Macunaíma que 
hoje atuam profissionalmente no teatro.  Para tratar sobre o tema da produção teatral, publicamos o artigo de 
Vanessa Candela, que conta com grande experiência na área. Sobre outro assunto que tem despertado muito 
interesse entre os alunos, Henrique Reis trata da dublagem, destacando alguns dos aspectos mais importantes 
sobre esse campo de trabalho.  

Para finalizar, resgatamos a seção inspirada na autobiografia de Konstantin Stanislávski, Minha Vida na Arte, 
que fez parte dos primeiros números desta publicação, em homenagem ao diretor e dramaturgo João das Neves, 
recentemente falecido. A tentativa de exposição de seus trabalhos em teatro desde a década de 1960 é uma forma 
de celebrar a grande contribuição desse artista, que pode ser chamado de completo, para a história do teatro 
brasileiro.

Boa leitura a todos! 
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