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Entrevista com Simone Shuba
POR KLEBER DANOLI E ROBERTA CARBONE

A entrevista a seguir foi realizada em 13 de julho de 2018, com a professora do Teatro Escola
Macunaíma e doutoranda do Curso das Letras Russas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo, cuja pesquisa centra-se no papel da Memória Afetiva dentro
do Sistema Stanislávski e na sua relação com a Imaginação. Simone Shuba é autora de Stanislávski
em Processo – Um Mês no Campo – Turguêniev, publicado, em 2016, pela Coleção Macunaíma no
Palco da editora Perspectiva. Nessa obra, Shuba traz à tona alguns colaboradores que tiveram influência
direta sobre os processos criativos de Stanislávski, tanto do ponto de vista artístico quanto pedagógico,
o que é um dos temas da entrevista abaixo.

PACO ABREU

Caminhos e parceiros de
Stanislávski
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A sociedade com Nemiróvitch-Dântchenko
Stanislávski e Nemiróvitch-Dântchenko se
conheciam a distância. Stanislávski foi artista
amador, desde muito cedo, em seu núcleo
familiar, que com os anos foi ganhando prestígio
e colaboradores. Do Círculo dos Aleksiêiev à
Sociedade de Arte e Literatura, décadas de
atuação como ator, diretor e empreendedor
cultural. Sua projeção como artista amador
pouco a pouco vai se expandindo, também por
ser alguém que se interessava, que assistia,
estudava e experimentava as mais variadas
linguagens e estilos artísticos, como espectador,
artista e também aluno, como exemplo de canto
e balé. Membro de uma rica e influente família
de comerciantes, mas também de mecenas,
apoiadores da arte e da cultura. NemiróvitchDântchenko era alguém que se destacava por sua
formação intelectual, literária, como ficicionista,
dramaturgo, crítico teatral e professor de atores
na Sociedade Filarmônica de Moscou. Segundo
Stanislávski, os dois se procuravam há algum
tempo, sabedores um do trabalho do outro, até
selarem um encontro para junho de 1897 no
restaurante Slavianski Bazar em Moscou, onde,
por dezoito horas, conversaram e projetaram
a criação de uma companhia profissional que
fosse assentada em princípios novos. Há tempos,
ambos sofriam com as condições do teatro e
acreditavam na formação e educação artística
como antídotos aos métodos antigos de atuação
de memorização das falas e espetáculos repletos
de convencionalismos estéticos.
Deste histórico encontro saiu o pensamento
do teatro que fundariam juntos, em 1898, o Teatro
de Arte de Moscou. Cada um contribuiu com
seus alunos, atores formados e indicações para
a formação da companhia. Dos trinta e nove
atores selecionados, quatorze eram do grupo de
Stanislávski na Sociedade de Arte e Literatura,
doze provinham da escola de atores da Sociedade
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Filarmônica de Moscou, pupilos de NemiróvitchDântchenko. E fora toda uma jornada juntos à
frente do TAM, ainda hoje um patrimônio do teatro
russo e universal, ao longo dos quarenta anos do
grupo até a morte, em 1938, de Stanislávski. É
bem verdade que a relação entre eles passou por
muitas fases e desentendimentos, mas mesmo
com os atritos, ambos nunca deixaram de se
respeitar e aceitar os termos que construíram
para o teatro deles no histórico encontro de 1897.
Para introduzir outro parceiro fundamental
de Stanislávski, Anton Tchékhov, o escritor e

[...] Nemiróvitch-Dântchenko, ele
foi um homem importante. Você
vai ao Museu do Teatro de Arte, e
lá tem a cadeira do Stanislávski
e a cadeira do NemiróvitchDântchenko, uma ao lado da outra.
dramaturgo, que apresentado a Stanislávski por
Nemiróvitch-Dântchenko vai marcar a história
do teatro, com processos, espetáculos e textos
memoráveis e transformadores, tanto em relação
à dramaturgia, como em relação ao trabalho com
os atores e na direção artística de Stanislávski.
Ao sugerir que o TAM montasse A Gaivota,
de Anton Tchékhov, Nemiróvitch-Dântchenko
encontrou resistência de Stanislávski que, a
princípio, achou a peça chata, sem movimento
e ação. Coube a Nemiróvitch-Dântchenko que,
segundo o próprio Stanislávski, o ensinou através
de muitas conversas por tardes e mais tardes a
compreender o universo do autor de A Gaivota,
que marcou um sucesso estrondoso de público
e crítica na montagem do TAM, que o colocou
em outro patamar. Existe, inclusive, a partitura
do espetáculo original, que foi traduzida para

o inglês. Nela podemos acompanhar toda a
planificação e o projeto de Stanislávski para
a encenação. Neste momento não existe uma
preocupação pedagógica de Stanislávski em
relação aos seus atores. Há um texto da época em
que Stanislávski reconhece que dirigia como um
déspota, impondo aos atores sua própria leitura
da obra e das personagens. Apesar disto, em A
Gaivota, Stanislávski investiga profundamente a
sutileza humana que Tchékhov traça, através do
cotidiano, em sua compreensão sobre a alma
humana. E isso será de fundamental importância

Sulerjítski teve uma importância
preponderante na construção de
uma ética para o teatro, baseada
nos preceitos de Tolstói, e no
desenvolvimento do Sistema.
Sulerjítski traz a ideia da não
separação entre artista e homem.
A busca do trabalho do ator sobre
si mesmo encontra fortes laços na
influência de Suler.
para a criação em seu Sistema, para a criação do
Segundo Plano da obra, o subterrâneo do texto.
Nemiróvitch-Dântchenko
tinha
muito
conhecimento literário, e em testemunho de
Stanislávski, ele diz ter aprendido com NemiróvitchDântchenko análise de texto, como entender e
compreender o universo literário de uma obra. Em
1904, ano de morte de Anton Tchékhov começam
a aparecer as primeiras rusgas entre Stanislávski
e Nemiróvitch-Dântchenko, e uma crise se
instaura entre os dois. Eu não posso afirmar
isso, mas acho que essa crise se dá porque
Stanislávski começa a mergulhar no Simbolismo,

e Nemiróvitch-Dântchenko prefere a dramaturgia
tchekhoviana. Na verdade, é Tchékhov quem
apresenta Maeterlinck, dramaturgo simbolista,
para Stanislávski. Tchékhov era alucinado por
ele, e Stanislávski resolve montar suas peças.
Quando isso acontece, Leopold Sulerjítski já o
está ajudando. Sulerjítski não era do teatro ainda,
mas já ajudava Stanislávski fazendo um pouco
de tudo. E Stanislávski insiste nessa nova forma
simbolista, se perguntando: O que é essa nova
forma? O que é esse novo ator?
Tem um texto em que Nemiróvitch-Dântchenko
diz que Stanislávski vai se tornando cada vez mais
pedagogo e cada vez menos diretor. Isso por volta
de 1908 mais ou menos. Quando Stanislávski
contrata Sulerjítski, ele que se tornará seu grande
parceiro pedagógico, Nemiróvitch-Dântchenko
não concorda, e Stanislávski paga o salário de
Suler do seu próprio bolso. Na verdade, quando
Stanislávski começa sua investigação pedagógica
já é um momento de bastante tensão entre ele e
Nemiróvitch-Dântchenko.
Eu acho que Nemiróvitch-Dântchenko se
preocupava com a questão empresarial do Teatro
de Arte de Moscou, que tinha que ter suas peças de
repertório. Após a morte de A. Tchékov, Stanislávski
monta no Teatro de Arte uma trilogia de peças em
um ato de Maeterlinck, mas o espetáculo fracassa.
Com os desentendimentos com NemiróvitchDântchenko se adensando, Stanislávski percebe
que não podia fazer suas investigações, em busca
de novas formas, no TAM e é aí que ele vai começar
com os estúdios. O primeiro deles, o Estúdio
da Rua Povarskáia em 1905, onde Stanislávski
convida Vsevolod Meierhold para trabalhar com
os atores nesta nova empreitada. Meierhold tinha
sido ator do TAM desde a sua formação até 1904,
quando sai para formar a sua própria companhia.
A nova experiência reaproxima os dois, pois
segundo Stanislávski, Meierhold parecia já ter
encontrado a semente para a expressão do ator
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em diálogo com a imaterialidade e subjetividade
que a dramaturgia simbolista necessitava. Esta
experiência não dá certo e o Estúdio é fechado
mesmo antes de sua estreia pública. São várias
questões que contribuíram para o fracasso desta
iniciativa, não só a briga entre os dois.
Quando eu fui para Moscou, no ano passado,
alguém da família do Nemiróvitch-Dântchenko
me contou que Stanislávski era uma pessoa mais
exigente, que tinha uma personalidade bem forte,
enquanto o Nemiróvitch-Dântchenko era mais
calmo, mais tranquilo e que dava muita aula.
Eu sei bem pouco de Nemiróvitch-Dântchenko,
ele foi um homem importante. Você vai ao Museu
do Teatro de Arte, e lá tem a cadeira do Stanislávski
e a cadeira do Nemiróvitch-Dântchenko, uma ao
lado da outra. Ele era amigo dos dramaturgos,
dos escritores, ensinou as questões literárias
para Stanislávski. Nemiróvitch-Dântchenko e
Stanislávski sempre se respeitaram muito, não
obstante tiveram períodos na relação entre eles
em que nem se falavam, só por cartas, mas foram
éticos um com o outro a vida inteira.

da ioga no Primeiro Estúdio. Apaixonado por
Tolstói, propunha aos atores jovens, selecionados
para o Estúdio, trabalharem na terra como uma
forma de conexão entre o homem e a natureza.
Sulerjítski teve uma importância preponderante
na construção de uma ética para o teatro, baseada
nos preceitos de Tolstói, e no desenvolvimento do
Sistema. Sulerjítski traz a ideia da não separação
entre artista e homem. A busca do trabalho do
ator sobre si mesmo encontra fortes laços na
influência de Suler. Essa é uma questão ética: o
homem e o artista como uma coisa só. Se você
vai montar uma peça, você tem que saber que
conteúdo é esse, o que ele quer dizer, e isso
é uma questão ética. A responsabilidade que

A espiritualidade de Sulerjítski
Sulerjítski teve papel fundamental na
construção da trajetória de Stanislávski,
principalmente em sua busca espiritual.
Sulerjítski era um homem muito ligado a Liev
Tolstói, que tinha uma espiritualidade muito
forte. Stanislávski fala que foi Sulerjítski quem
levou a bagagem espiritual para o Teatro de
Arte. Sulerjítski era um homem de outro planeta,
ele era o único homem que entrava na cozinha
de Stanislávski pela porta do fundo, eles eram
muito íntimos. Idealista, tinha muitos atributos
e desempenhava várias funções no Primeiro
Estúdio, o encabeçou entre 1912 a 1916, ano de
sua morte e contribuiu decisivamente com para
a investigação de uma dimensão espiritual na
maturação do Sistema e para a experimentação

você tem, enquanto ser humano, em construir
algo. Sulerjítski contribuiu muito, porque ele era
um homem altamente ético na relação com os
princípios dele, com os princípios da natureza,
nessa relação com Tolstói.
Sulerjítski foi um homem de muitas qualidades,
pintor talentoso, tinha excelente ouvido musical,
bailarino que entusiasmou Isadora Duncan, autor
de contos, e a pedido de Stanislávski foi incumbido
de colaborar com Gordon Craig em montagem de
Hamlet no TAM; inclusive Stanislávski dividiu com
ele a assinatura da encenação em importantes
espetáculos no Teatro de Arte, como o Pássaro
Azul, de Maeterlinck. Suler era alguém para
colaborar com toda e qualquer função ou tarefa
que fosse necessária para o teatro. Isso tem a ver,
por exemplo, com a ideia de que não existe uma
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[...] ele chega à conclusão de
que corpo, mente e alma não
podem caminhar separados, esse
é o último Stanislávski. E toda
trajetória dele é para chegar a isso.

personagem pequena, mas pequenos atores.
Isso tem a ver com a ética, com a questão de que
todos são iguais como seres humanos. Isso é um
princípio fundamental do Sistema. Se você não
tem esse princípio, você não tem o Sistema.
Se, por exemplo, o ator bebia muito nos bares,
para Stanislávski isso era uma questão ética, dada
a busca de elevados objetivos morais e estéticos,
entre o homem e o artista, do teatro como uma
missão ética. Stanislávski fez muito sucesso
porque ele bancava o que ele falava, ele era muito
educado, muito ético, e o Sulerjítski também. Os
dois se ligavam muito à ética espiritual, à relação
do homem com a natureza, tanto é que surge a
ideia da natureza criadora.

Eu acho que o Sistema chegou
até nós de uma forma muito
pragmática: “Isso é isso. Aquilo
é aquilo. É isso que se tem que
fazer”. E agora está se percebendo
a importância do Sistema
enquanto sistema, que uma coisa
não anda sem a outra.
Sulerjítski era discípulo de Tolstói e o ajudou
na tarefa, dada a ele por Tolstói, de acompanhar e
proteger a emigração dos Dukhobors (Lutadores
de Deus), uma seita religiosa que tinha em um
Cristianismo Espiritual suas ideias. Sulerjítski os
levou ao Canadá e lá ficou com eles por dois anos.
A ioga não vem pela Índia no Primeiro Estúdio,
vem pelo Ramacharaca, um americano que eu
acho que teve uma relação com o Canadá. Se
você ler o livro do Ramacharaca, vai encontrar
exercícios idênticos aos de Stanislávski.
Sobre isso tem um livro excelente que se
chama Stanislavsky and Yoga (Stanislávski e a

Ioga), do Sergei Tcherkasski, que ainda está sendo
traduzido para o português. Nesse livro, o autor
fala que é em 1911 que surge a questão da ioga
para Stanislávski, mas eu já li em outros lugares
que ela surge antes disso. No Primeiro Estúdio,
uma grande sistemática foi a ioga, e quem
coordenou o Primeiro Estúdio foi o Sulerjítski,
então só pode ter vindo dele. Vários estudiosos
falam sobre isso, tanto é que o Primeiro Estúdio,
de alguma forma, foi o mais importante para a
construção do Sistema.
Maria Knebel e o último Stanislávski
Quatro grandes parceiros que atuaram como
atores, diretores e pedagogos no Primeiro Estúdio,
podem ser considerados como os quatro grandes:
Leopold Sulerjítski, Evguêni Vakhtângov, Mikhail
Tchékhov e Richard Boleslávski. Os três primeiros
também foram pedagogos que conduziram os
trabalhos no Estúdio. O primeiro foi Sulerjítski
de 1912 a 1916, com a sua morte, Vakhtângov
assume e, com a morte de Vakhtângov em 1922,
quem recebe o bastão é Mikhail Tchékhov. Jovens
morreram dois fundamentais colaboradores, que
tanto contribuíram para a criação do sistema de
Stanisalávski, Sulerjítski com quarenta e quatro
anos, e Vakhtângov aos trinta e nove. Richard
Boleslávski e Mikhail Tchékhov, além de suas
contribuições no TAM e no Primeiro Estúdio,
ao emigrarem da Rússia, também se tornaram
importantes pedagogos nos Estados Unidos,
expandindo a via stanislavskiana, formando atores
e escrevendo livros.
Outra
pessoa
fundamental
para
o
desenvolvimento da pedagogia teatral de
Stanislávski é Maria Knebel, a responsável pela
divulgação do último Stanislávski. Maria Knebel
foi aluna de Mikhail Tchékhov, atriz do TAM e,
em 1936, recebe o convite de Stanislávski para
ser professora em seu último Estúdio, o Estúdio
de Ópera e Drama, onde, ao mesmo tempo,
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Stanislávski investigava a arte da vivência com
cantores de ópera e trabalhava na formação de
jovens atores, investigando o seu Novo Método
de Ensaios Através de Études. Em uma carta
de Stanislávski de 1936, ele fala o seguinte:
“Mudei o meu método de ensaio, eu leio a peça
hoje e amanhã já estou fazendo”. O princípio
improvisacional já acompanhava Stanislávski nos
processos de criação desde o Primeiro Estúdio,
mas é apenas aqui, em face da percepção que
sua vida chegava ao fim e que, ao mesmo tempo
em que coordenava o Estúdio, organizava todos os
seus manuscritos, reflexões e constatações sobre
a arte do ator para a publicação de El Trabajo del
Actor Sobre Si Mismo (O Trabalho do Ator Sobre
Si Mesmo), a síntese de toda a sua experiência,
que Stanislávski sistematiza seu Novo Método
de Ensaios. Maria Knebel acompanhou como
professora e colaboradora os três últimos anos
de Stanislávski à frente do Estúdio e após a sua
morte, ela assume o compromisso de transmitir
o que aprendeu. Ela se tornará uma importante
pedagoga do Método das Ações Físicas, chamada
por ela de Análise Ativa tanto em sua relação com
seus alunos em sala de ensaio, como escrevendo
livros.
A Memória Afetiva
Voltando a Stanislávski, ele chega à conclusão
de que corpo, mente e alma não podem caminhar
separados, esse é o último Stanislávski. E toda
trajetória dele é para chegar a isso. Quando
ele chega a esse Novo Método de Ensaios, ele
retorna ao início, ele retorna aos princípios do
Sistema, que são a Comunhão, a Concentração,
a Imaginação, a Memória Afetiva. Tudo isso vai se
tornar muito mais forte nessa sua última etapa.
Para mim, isso é um retorno ao início, quando ele
ressignifica todos os elementos do Sistema, que
ficam ainda mais fortes. É como se toda a busca
dele fosse para isso. Agora eu estou pesquisando
a Memória Afetiva, e ela é muito presente nessa
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etapa final do trabalho de Stanislávski.
A Memória Afetiva acaba muito transformada
por Boleslávski, quando ele vai para os Estados
Unidos e tem que lidar com a questão dos atores
racionais. A Memória Afetiva para eles lá é outra
coisa, que está muito ligada à questão freudiana.
Para Stanislávski não, para ele a Memória Afetiva
está intimamente ligada à Imaginação. Tanto
é que a minha pesquisa é isso, a relação da
Memória Afetiva com a Imaginação. Não interessa
para Stanislávski se um dia você caiu na rua e se
machucou, e na cena você vai cair e se lembrar
desse dia que você caiu. Isso está na contramão
do hoje, aqui, agora. Essa relação do eu comigo,
eu com o outro, eu com o todo, isso é uma
questão ética para Stanislávski, é um elemento da
Concentração, tudo o que eu faço, eu faço para
o outro. Acho que isso tem um pouco a ver com
a cultura russa, mas é uma questão ética para
Stanislávski, porque se é hoje, aqui, agora, como
se fosse pela primeira vez, não dá para eu ficar
lembrando as minhas experiências passadas.
Stanislávski descobre que você pode viver coisas
semelhantes, que não são o que você já viveu,
mas que te trazem a mesma emoção. Eu gosto
muito quando Stanislávski fala que isso é igual
às notas musicais, com a junção delas você faz
todas as músicas do mundo, e com as emoções é
a mesma coisa. Você tem as emoções primárias,
as coisas que você passa na vida, elas te tocam
profundamente e isso fica em você. Às vezes pode
ocorrer de você estar em um lugar, sentir uma
emoção e não se lembrar do fato ocorrido, mas
isso te abriu para aquela emoção. Stanislávski
liga isso com a Imaginação. Se eu deixo o ator
relaxado, se ele está totalmente presente na
relação com o outro, a partir de um impulso, ele
realiza uma ação que é ao mesmo tempo interna
e externa; e a memória e a emoção vão acontecer
naturalmente.
É uma coisa que já está em nós, e a questão
é como você vai abrir os poros para isso, que vai

acontecer na relação com o outro, e daí vem o papel
da Imaginação. Essa questão da Memória Afetiva
é muito importante, porque tudo é sistêmico,
e você nunca pode perder algo dentro de uma
coisa sistêmica. Eu amo a Memória Afetiva. Uma
coisa que eu penso é que a Memória Afetiva está
intimamente ligada à sensibilização do humano.
Eu acho que é nesse lugar da sensibilização
que você vai conseguir abrir para a criação de si
mesmo.
O Sistema enquanto um sistema
Eu acho que o Sistema chegou até nós de
uma forma muito pragmática: “Isso é isso. Aquilo
é aquilo. É isso que se tem que fazer”. E agora
está se percebendo a importância do Sistema
enquanto sistema, que uma coisa não anda sem
a outra. Eu acho que isso acaba, de certa forma,
mexendo com os conhecimentos que já tínhamos,
mas acho que isso vai colocando hoje o Sistema
no lugar que é dele. E isso está acontecendo não
só no Brasil, mas em outros lugares do mundo
também.
Chegou-se a acreditar, em um determinado
momento, que Stanislávski já era, que era coisa
velha. Mas hoje o estão ressignificando e vendo
que não é tão “já era” assim. Acho que isso tem
a ver com a questão de compreender o Sistema
como um sistema e não como uma estética
pré-determinada, mas como uma forma de
aprofundamento humano, e o humano está em
qualquer linguagem estética. Acho que essa
compreensão está chegando, e isso é maravilhoso,
porque vai levando Stanislávski para o lugar que
ele merece. Se ele está aqui até hoje é porque
algum motivo tem. Tanto é que há muitos novos
lançamentos sobre ele no Brasil e no mundo, tem
muita gente pesquisando Stanislávski hoje.
Eu sou alucinada pelo Stanislávski. É uma
coisa que quanto mais eu estudo, mais eu gosto.
Mas eu descobri que não sou só eu. O Diego
Moschkovich, por exemplo, pesquisador e tradutor

das heranças de Stanislávski e Meierhold, hoje
está apaixonado por Stanislávski. A própria Elena
Vássina, professora de língua e cultura russa
na FFLCH-USP, quando começou a mergulhar
nisso, se apaixonou também pelo homem que o
Stanislávski era e acaba de lançar um livro que é
uma obra fundamental sobre o mestre russo, com
tantos materiais inéditos em português e a análise
da vida, obra e do sistema de Stanislávski que é
um primor. O que eu gosto e o que quero propagar
é essa verdade de que Stanislávski fala, que é
uma verdade espiritual, não uma verdade do que
é branco ou preto, porque é uma verdade relativa.
Isso é quase uma coisa divina. Stanislávski era
um homem religioso. Por isso essa coisa de você
fazer do teatro o verdadeiro alimento espiritual
das pessoas, que leva uma reflexão e transformar
as pessoas. Mas, para isso, os atores precisam se
transformar primeiro, e é isso que me encanta,
que nós podemos fazer o mundo melhor.
Quando essa transformação acontece no
grupo, isso vai reverberar na plateia. Não precisa
necessariamente ser algo bom ou ruim, mas algo
acontece, uma transformação humana acontece,
e quando isso acontece, eu acho que nós vamos
caminhando para um mundo melhor. Para mim,
Stanislávski buscava isso, e é isso que me encanta
nele. Eu gosto mesmo de propagar. Eu quero me
aprofundar cada vez mais, porque quanto mais
você estuda Stanislávski, mais você descobre que
sabe menos. O Sistema é de uma profundidade
que eu não consigo ver o chão, mas eu agora estou
chegando a ver sua profundidade e também a sua
complexidade, que é a complexidade humana.
Stanislávski sempre buscava novas referências,
e ele morreu fazendo isso, que eu admiro muito.
Para mim, ele é quase um Deus.
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