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A entrevista a seguir foi realizada pelo mestre e professor do Teatro Escola 
Macunaíma Paco Abreu para sua pesquisa de doutorado desenvolvida junto 
ao Programa de Pós-Graduação de ECA/USP, que tem como tema Ser Pedagogo 
– Reflexões Provocadas em Diálogo com a Escola Russa de Pedagogia Teatral e 
é orientada pela professora doutora Maria Thaís Lima Santos. Nair D´Agostini, 
estudiosa das teorias e práticas stanislavskianas, é atriz, diretora e professora de 
teatro, pós-graduada pelo Instituto Estatal de Teatro Música e Cinema de Leningrado 
(LGTMIK) e autora de Stanislávski e o Método de Análise Ativa: A Criação do Diretor 
e do Ator (Perspectiva/CLAPS, 2018). Nesta edição do Caderno de Registro Macu, 
as respostas, enviadas por escrito por Nair D´Agostini, revelam sua profunda 
disponibilidade em transmitir o que aprendeu com seus mestres-professores e 
alunos, aqui no Brasil e na então União Soviética.
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Os mestres de sua formação 
Na minha formação acadêmica pela 

Universidade Federal Rio Grande do Sul – 
UFRGS – (1974 – 1978) como atriz, diretora e 
professora de teatro, destaco a professora e 
reconhecida diretora teatral Maria Elena Lopes. 
Como professora de Expressão Corporal, ela me 
conduziu às descobertas mais sutis da percepção, 
à revelação e ao prazer do conhecimento de 
possuir um corpo-mente potencialmente criador. 
As aulas, além da sensibilização e da aquisição 
de determinada técnica, sempre levavam para 
um processo criativo improvisacional, no qual 
era necessário que estivessem intrinsecamente 
envolvidas a concentração, a imaginação, a 
relação e a capacidade de jogo. Eu a considero 
uma mestra na condução do jogo de improvisação, 
da livre criação e da composição cênica. Como 
minha professora de atuação trabalhando em 
Acontecimentos de material dramatúrgico e 
literário, destaco A Moratória, Senhora na Boca 
do Lixo, de Jorge de Andrade, O Continente, de 
Erico Verissimo, e Liberdade, Liberdade, de Millôr 
Fernandes e Flávio Rangel. O processo de criação 
sempre teve caráter laboratorial de formação, 
conjugando treino corporal e exercícios que 
envolviam competências técnicas e criativas 
em que o jogo predominava. A criação de 
personagens era amplamente investigada sob 
diferentes aspectos – existencial, histórico, social, 
humano e estético. Como aluna, nesse período 
da graduação, apesar de não ter consciência dos 
princípios que regiam a criação como um todo, 
fui levada por uma mão mágica que conduzia e 
organizava o que inconscientemente produzia em 
cena.  

Com Maria Helena, diretora, também tive o 
privilégio de acompanhar, como observadora, 
os processos das montagens Reis Vagabundos e 
O Império da Cobiça, espetáculos esses em que 
a sua dramaturgia foi criada via improvisação 
a partir de uma ideia da direção. Na montagem 
Crônica da Cidade Pequena (1984-85), inspirada 

no texto Crônica de uma Morte Anunciada, de 
Gabriel Garcia Marques, em que participei do 
processo criativo como atriz, a criação cênica 
e a dramaturgia também foram criadas via 
improvisação. A ação e a palavra surgiam do ator 
por meio da improvisação guiada pela diretora. A 
condução das situações e personagens sempre 
estava estreitamente ligada à natureza humana 
e com questões sociais. A investigação das 
personagens era conduzida de tal forma que o 
ator vivia em constante estado de improvisação, 
sendo que elas transcendiam a cena, isto é, 
tinham uma continuidade fora de cena, na vida, 
no cotidiano do ator.

Maria Helena tem suas referências no 
balé clássico e na dança moderna. No teatro, 
considera Eugênio Kusnet uma das principais 
personalidades artístico-pedagógicas que a 
influenciaram, participando de cursos extensivos 
com o conhecido mestre e diretor stanislaviskiano. 
A Escola de Lecoq é outra fonte potente de sua 
formação pedagógica e artística, que lhe deu 
suporte e a encaminhou para dar continuidade à 
experimentação teatral que já vinha perseguindo. 
Também tem no teatro No e Kabuki1 referenciais 
técnicos e estéticos. O teatro antropológico de 
Eugenio Barba foi outra fonte em que Maria Helena 
mergulhou em seus princípios pedagógicos e 
artísticos.   

1. Estilos do teatro japonês: o No combina canto, pantomima, música e 
poesia e é uma das formas mais importantes do drama musical clássico 
japonês, enquanto o Kabuki é o mais popular teatro tradicional japonês e 
seu efeito visual causa grande impacto. 

Todos os mestres da tradição do 
teatro russo foram incorporados 
nas diretrizes da formação do 
artista; considerava-se que os 
procedimentos podem diferir, mas 
os fins se coadunam.



Em minha formação no “sistema” de 
Stanislávski no LGITMIK (Instituto Estatal 
de Teatro, Música e Cinema denominado 
N.K.Tcherkássov, de Leningrado, URSS, 1978-
1981), hoje Academia Estatal de Arte Teatral de 
São Petersburgo (SPAGATI), havia uma série 
de cursos de teatro com diferentes mestres e 
especificidades que recebiam o nome de seu 
mestre principal, que era responsável pela turma 
desde seu ingresso até a conclusão do curso. As 
especificidades dos cursos: Cursos de Maestria 
do Ator Dramático (dois cursos), Maestria do 
Ator de Musical e Comédia, Maestria do Ator de 
Música Popular, Maestria do Ator de Pantomima, 
Maestria do Ator de Teatro de Bonecos. Os 
Cursos de Direção também obedeciam a essas 
especificidades. Havia dois Cursos de Direção 
Dramática, o de Sulimov e o de Tovstonógov. As 
outras disciplinas tinham professores comuns a 
todos os cursos. A escola tinha como princípio 
orientador pedagógico de formação profissional 
o “sistema” de Stanislávski. Todos os mestres da 
tradição do teatro russo foram incorporados nas 
diretrizes da formação do artista; considerava-se 
que os procedimentos podem diferir, mas os fins 
se coadunam. 

Considero dois grandes mestres de cujas aulas 
tive o privilégio de participar como pós-graduada 
(aspirante) pelo período de três anos e meio, 
de meados de 1978 até o final de 1981. Esses 
mestres foram de Maestria do Ator e Direção 
Teatral. Assisti a aulas de ambos os cursos, além 
de participar de aulas de Movimento Cênico, 
Esgrima, Biomecânica, Palavra Cênica, Dança e 
Rítmica com outros mestres. 

O trabalho de Maestria do Ator de Katsman 
Na especificidade de Maestria do Ator 

Dramático (comumente chamada por nós de 
Atuação Cênica), fui direcionada para o curso 
de Arkadi Iossifovitch Katsman (1921-1989), 
considerado excelência na pedagogia do ator. 
Pode-se afirmar que essa foi uma das melhores 

escolas de atores da URSS, sem sombra de dúvida, 
graças à alta qualidade no domínio do sistema de 
seu corpo docente, sobretudo de seu pedagogo 
principal. Katsman era o pedagogo principal, 
espécie de guia do curso que levava o seu nome, 
pois ele era o responsável pela orientação e 
formação artística, profissional e ética do coletivo 
escolhido pelo período de quatro anos. Também 
faziam parte do corpo docente, na especificidade 
da atuação, outros professores, dentre os quais, 
destaco Lev Abramocitch Dodin, reconhecido 
internacionalmente como diretor do atual Teatro 
Europa, com sede em San Petersburgo.  

 No coletivo de 22 alunos que ingressaram 
no curso em 1975, acompanhei a etapa de 
1978/79, na qual assisti ao processo de formação 
e montagem dos espetáculos de conclusão de 
curso: Amores Infrutíferos, de Shakespeare, e 
Irmãos e Irmãs (Bratia i Siostri), romance de Fiodor 
Abramov. A adaptação do romance para a cena 
foi realizada pelo método de criação de études 
de Acontecimentos da obra. A utilização da 
improvisação na criação dos espetáculos, nessa 
etapa do curso, já é de pleno domínio dos atores, 
pois a criação de études, desde os primeiros 
passos, é o método aplicado para a criação. 
As montagens eram dirigidas pelo principal 
pedagogo – Katsman – e seus assistentes; esse 
era o procedimento curricular adotado como 
parte do programa de formação do curso. Nessa 
fase da formação, além de os alunos/atores 
trabalharem sobre seus papéis, aprofundarem 
seus estudos sobre a personagem e investigarem 
a ação por meio de études, também continuavam 
o trabalho sobre si mesmos, sobre os elementos 
do “sistema”, como também no aperfeiçoamento 
técnico artístico: Movimento Cênico, Plasticidade 
do Movimento, Palavra Cênica, Rítmica etc. O 
princípio do trabalho do ator sobre si mesmo, o qual 
contempla a totalidade do ator, ou seja, o físico, o 
emocional, o mental, o ético e o moral, deve estar 
presente em toda a formação e continuar por toda 
a vida profissional do artista.   
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Em meados de 1979, com a formatura do 
coletivo de 1975, ingressa nova turma de atores 
no curso de Katsman, por um período de quatro 
anos letivos. Passo a acompanhar o processo 
de formação desde o início desses ingressados 
até o final de 1981. Nesse período inicial, pude 
acompanhar o desenvolvimento da metodologia de 
ensino no “sistema” de Stanislávski. Os estudantes 
– 11 mulheres e 11 homens – constituem um 
grupo desde o início com uma concepção 
organizativa de coletivo, no sentido forte que essa 
palavra possui, ou seja, regida por princípios 
disciplinares, éticos, morais e artísticos. A grade 
curricular do curso, além da especificidade da 
formação do ator, tem complementaridade na 
Dança, Estilos, Movimento Cênico, Esgrima, 
Palavra Cênica, Acrobacia e Biomecânica, 
contemplando também o amplo conhecimento de 
Teatro, Arte, Literatura, Dramaturgia, Filosofia etc. 
Todo o arsenal de conhecimento técnico, artístico 
e teórico adquirido no curso está a serviço da 
formação do futuro profissional de teatro, ou seja, 
do sujeito ator. Na especificidade Maestria do 
Ator, era onde o estudante/ator deveria enfrentar 
os grandes desafios para poder continuar fazendo 
parte do coletivo em que ingressou. 

Os desafios, no que tange à especificidade 
artística, estavam, sobretudo, na capacidade 
de estar envolvido e absorvido totalmente no 
processo de formação que tem o “sistema” 
como base. Este se fundamenta nos elementos 
que são leis da criação da natureza orgânica. 
A aquisição e domínio dessas leis ocorrem 
mediante exercícios sistemáticos que envolvem a 
atenção, a percepção, a imaginação, a fantasia, a 
verdade, a relação, a adaptação, o tempo-ritmo, a 
ingenuidade, a espontaneidade, a capacidade de 
jogo, o humor etc. Esse é um trabalho sistemático 
que demanda umas horas de treino diário, além 
da criação de études; esse trabalho do ator sobre 
si busca a criação de uma segunda natureza no 
ator e deve prolongar-se pela vida toda do artista. A 
criação de études integra todos os elementos pela 

ação psicofísica. Os études são microcriações que 
estão presentes em todo o processo de educação 
e formação do ator e do diretor. O étude, além de 
investigar a ação, expressa o conteúdo, o tema, e 
desvela o caráter da personagem e a relação com 
o partner. O conteúdo fica claro por meio da ação 
do ator e de seu comportamento em cena. 

 No primeiro semestre do curso, a matéria 
geradora dessas criações era a própria experiência 
do aluno/ator, suas memórias poéticas, 
percepções e observações. O estudante devia 
criar “microespetáculos” solos por intermédio 
de ações físicas com objetos imaginários, sem 
o uso da palavra. Nessa criação, é obrigatório 
o tema, pois ele é carregado pela história a ser 
desenvolvida por um processo psicofísico dentro 
de determinadas circunstâncias que geram o 
conflito. O conteúdo fica claro por meio da ação 
do ator e seu comportamento em cena. A sua 
composição deve possuir cinco momentos, que 
são o inicial, o fundamental, o central, o final e o 
principal. Esses momentos são gerados por novas 
circunstâncias que aparecem no desenvolvimento 
do processo de vivência, em que obrigatoriamente 
o ator vive esse processo composto por sinais, 
revelações, reconhecimentos e mudanças. A 
exigência inicial dessa capacidade de criar 
études com material próprio determina, em certa 
medida, além da qualidade da individualidade 
artística de cada um, o seu poder de imaginação, 
composição, jogo, relação com o objeto ou partner, 
verdade, concentração, adaptação, organicidade, 
percepção, tempo-ritmo. Os elementos que 
compõem a estrutura dos études são os 
mesmos exigidos em qualquer microcriação, 
independentemente do material textual, pois 
neles estão os fundamentos do Acontecimento, o 
pequeno círculo que compõe o Método de Análise 
Ativa.

Em termos gerais, era essa a exigência do 
primeiro período de formação na especificidade 
Maestria do Ator. Na sequência do ano letivo 
(de fevereiro a julho), havia o aprofundamento 



nos exercícios sobre treino dos elementos e a 
necessidade de criar diariamente exercícios 
criativos (zachins) que envolviam todo o coletivo 
e eram apresentados no início de cada aula com 
o principal mestre, os assistentes, os aspirantes e 
os convidados. Essas criações coletivas já eram 
obrigatórias desde o início do curso e “ilustravam” 
o processo de formação em geral, o seu 
conteúdo, material passível de ser transformado 
artisticamente. 

Os estudantes/atores também tinham como 
tarefa apresentar crônicas sobre determinado 
assunto do cotidiano que lhes havia chamado 
a atenção. Essas crônicas eram avaliadas pela 
performance como eram apresentadas, pelo 
humor e composição, além de pelo seu conteúdo. 
Era uma atividade obrigatória individual que 
obedecia ao escalonamento do coletivo, guiado 
por um líder. Havia também a obrigatoriedade de 
uma composição plástica, tipo instalação, que 
envolvia uma criação individual e era avaliada 
pelo mestre no início da aula.

 A criação de études, nessa etapa, tinha como 
material textual a literatura soviética, por ser a 
referência mais próxima da realidade do aluno/
ator, que tinha plena liberdade de escolha dentro 
desse espectro da literatura. Ele devia escolher 
fragmentos de romances, contos ou novelas que 
priorizassem a relação conflitiva entre duas ou 

três personagens e criar Acontecimentos cênicos 
com todos os elementos estruturais e processos 
vivenciais já descritos acima na criação solo. O ator 
deveria colocar-se nas Circunstâncias Propostas 
da obra e agir em nome próprio, ou seja, passar 
pelo processo psicofísico de luta para alcançar 
determinado objetivo. É importante esclarecer 
que todas as criações eram apresentadas à 
equipe de pedagogos, aspirantes e convidados 
para serem avaliadas artisticamente. Depois de os 
trabalhos terem sido analisados e aprovados em 
sua potencialidade artística, os estudantes/atores 
deviam trabalhar as insuficiências apontadas e 
continuar aperfeiçoando as criações para serem 
apresentadas no fim de cada semestre para 
avaliação final. Essa apresentação final, da qual 
todo o corpo docente participava, exigia muitas 
horas de trabalho por parte dos estudantes 
e dos professores de Maestria do Ator para o 
aperfeiçoamento dos études.  

No segundo ano (1980), a formação segue 
aprofundando o trabalho do ator sobre si mesmo 
e no domínio dos elementos, como também 
inicia uma pesquisa sobre os animais, com 
obrigatoriedade de criação de études, dando 
ênfase ao processo de vivência, de relação 
e, sobretudo, de caracterização, ou seja, de 
encarnação. Nessa etapa, primeiro semestre, a 
criação de études, que tem como base a literatura 
russa, deve contemplar a síntese de determinado 
tema escolhido dentro da obra, envolvendo duas 
ou três personagens e podendo ser concretizada 
por meio de alguns Acontecimentos. A relação, 
a lógica e a coerência da ação são os elementos 
em destaque priorizados nesse momento no 
processo de aquisição da psicotécnica. Na 
sequência do ano, além de dar continuidade 
à aquisição de técnicas e aperfeiçoamento 
artístico por meio das minicriações com material 
da literatura universal, também foi criado um 
espetáculo chamado de variété, que consistia de 
números circenses, os quais exigiam habilidades 
específicas e individualidade artística. No ano de 

A criação de études integra todos 
os elementos pela ação psicofísica. 
Os études são microcriações 
que estão presentes em todo o 
processo de educação e formação 
do ator e do diretor. O étude, além 
de investigar a ação, expressa 
o conteúdo, o tema, e desvela o 
caráter da personagem e a relação 
com o partner.
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1981, os alunos/atores priorizando a palavra, num 
espetáculo/recital, trabalharam a obra em verso 
de Alexandre Puschkin, Eugene Onegin. Ainda 
nesse ano, iniciou-se o trabalho de investigação 
e a criação de Irmãos Karamázov, de Fiódor 
Dostoiévski, espetáculo de conclusão de curso. 

O coletivo, nas férias de verão, deveria 
participar de trabalhos em kolkhoznyi (sistema 
de produção coletiva do campo), pesquisas de 
campo que faziam parte do processo do trabalho 
sobre si mesmo, em que deveriam transformar 
as tarefas cotidianas com a terra e atividades do 
campo em pequenas criações, oriundas dessas 
atividades, das observações e percepções. Essas 
criações podiam envolver todo o coletivo, como 
também números individuais, em duplas ou 
com mais atores. Podiam ser canções, crônicas, 
études etc. Todas as criações deviam receber 
um tratamento cênico, ou seja, passar por uma 
linguagem artística, teatral. Era dada ênfase ao 
domínio da ação física com objetos imaginários 
dessa experiência com atividades de campo, a 
relação com os kolkhozianos e com a natureza. 
Esses trabalhos coletivos tinham também a 
tarefa de fortalecer o coletivo em seus aspectos 
disciplinar, ético e estético, servindo como 
caminho de formação do futuro ator, de sua visão 
de mundo e de seu desenvolvimento moral, ético 
e estético.   

Esse foi, em síntese, o trabalho de Maestria do 
Ator que tive oportunidade de acompanhar sob a 
liderança do pedagogo Katsman e seus assistentes. 
O que falar do método de ensino desse grande 
pedagogo? Tinha um temperamento bastante 
apaixonado e, por vezes, explosivo; muito exigente, 
zelava por uma ética impecável do coletivo. Exigia 
do grupo disciplina e cumprimento de todas as 
tarefas. Primava obsessivamente por uma ação 
autêntica, orgânica e com qualidade técnico-
artística. Conhecia profundamente o “sistema” e 
procurava incansavelmente que os alunos/atores 
o assimilassem corretamente, respeitando cada 
um em sua individualidade artística, pois o seu 

desvelamento é um dos pilares da formação do 
ator.  Katsman, além da capacidade de guia, tinha 
uma profunda generosidade e amor pelos seus 
alunos, conduzindo-os como filhos no caminho 
difícil da arte da atuação.  

Cito o testemunho de Serguei Bekhterev, que 
foi aluno do curso de Katsman (formado em 1979), 
hoje ator reconhecido da Cia. Teatro Europa, 
sob direção de Lev Dodin. Ele diz de Katsman: 
“pedagogo por natureza, ser humano que nasceu 
para ser pedagogo. Como pessoas que nascem 
para ser alguém (compositor, artista, etc.), assim 
essa pessoa nasceu para educar atores”. 

A Escola de Direção de Tovstonógov
O curso de Tovstonógov constituiu uma 

verdadeira Escola de Direção, nos diz Kama 
Ginkas, seu aluno, hoje famoso diretor em 
Moscou: “Tovstonógov, sem dúvida, constitui todo 
um sistema teatral. E seu teatro, e seus alunos – 
determinam um sistema teatral, que se distingue 
de outros [...]. Mas nós, seus alunos, e eu, em 
particular, esse sentimento, impressão, está em 
nós, no nosso sangue. Sua Escola, a qual me 
deu o meu esqueleto, nele mantém-se minha 
própria ‘carne”, posso ter meu próprio rosto, mas 
o esqueleto é dele”. Confessa ter sido atraído por 
outros sistemas e diretores teatrais, nacionais e 
internacionais, para conhecer mais a fundo suas 
pedagogias e procedimentos metodológicos e 
artísticos para poder ser outro, independente, sem 
as marcas de Tovstonógov, mas com a maturidade 
compreendeu e confessa: “Agora eu sei que minha 
genética, meu esqueleto e o sangue que está em 
mim são de Tovstonógov.” E continua dizendo que 
o mestre não podia ser comparado a ninguém, 
ele “era como um Deus, era suficiente ele dizer 
uma palavra e decidia o destino da pessoa. Ele 
entendia isso. Usou seu poder somente quando 
achou necessário”. “Pessoa mais teatral que 
ele eu em minha vida não encontrei. Toda a sua 
natureza foi de um homem de teatro...” “Foi um 
ser humano ímpar, não há outro igual.”



Georgii Tovstonógov foi o principal diretor 
do Bolshoi Teatro Dramático M. Gorki de 
Leningrado, e hoje o teatro tem seu nome. Sua 
atividade como diretor e como pedagogo não 
pode ser vista como excludente, mas como 
complementar; poderíamos dizer que uma era a 
extensão da outra. Acompanhei como estagiária 
nesse teatro, sob direção de Tovstonógov, duas 
montagens: Lobos e Ovelhas, de A.N. Ostróvski, 
e Tragédia Otimista, de V.Vichinevski. Assisti a 
todo o processo de criação, até a estreia. Quando 
Tovstonógov chegava no espaço do teatro onde 
eram realizados os ensaios, todo o elenco já 
estava silencioso e em prontidão para o trabalho, 
demonstrando um grande respeito. A entrega 
dos atores em suas mãos mágicas era absoluta. 
Falava pouco, só o necessário, mas sabia acolher o 
ator amavelmente com muito tato, sem ferir egos, 
guiando-o e indicando para o caminho que juntos 
deveriam chegar. Porém, quem demonstrasse 
indiferença no trabalho, sem entusiasmo e 
paixão pela personagem e não se envolvendo na 
criação, pagava um alto preço, pois era privado 
dos grandes papéis, independentemente de 
seu talento. Tovstonógov tinha uma capacidade 
incrível de conduzir o ator pelo trilho da ação 
verdadeira, de encontrar soluções inusitadas e 
expressivas. Além de ser um grande intelectual, 
possuía uma vasta cultura, uma sensibilidade 
estética e um humor incomum. Era um artista de 
primeira grandeza, com uma imensa liberdade 
interior diante da instituição do sistema estatal, 
o que caracteriza a liberdade dos gênios. Foi um 
dos maiores diretores e reformadores do teatro 
contemporâneo.  

A seleção para o curso de Direção Dramática 
de Tovstonógov a que assisti era muito rigorosa. 
Ingressavam no máximo vinte estudantes de cinco 
em cinco anos, sem a exigência de o número de 
homens ser igual ao número de mulheres, aliás, 
na turma de 1978, só havia três mulheres – uma 
russa, uma búlgara e uma iraquiana. O mestre 
principal, responsável pelo curso, era Tovstonógov, 

mas contava com Arkadi Katsman como primeiro 
assistente, que, como foi dito acima, tinha um 
profundo conhecimento da arte do ator e de seus 
processos; ambos se complementavam como 
pedagogos e constituíam uma unidade. Outros 
professores que também trabalhavam no curso 
de Maestria do Ator de Katsman eram assistentes 
de Tovstonógov, como Dodin, entre outros.

Na Escola de Direção de Tovstonógov, o 
processo de ensino artístico é altamente artesanal 
na aquisição de habilidades profissionais, 
técnicas psicofísicas, que não são contraditórias, 
mas fundamentadas em um todo único com 
orientação artística que visa ao desenvolvimento 
pessoal do diretor, com preparação para a 
autonomia em sua atividade artística e educação 
cultural geral. A base do programa da Escola 
é o “sistema” de Stanislávski, pois ele é o 
fundamento de qualquer criação cênica orgânica 
e fundamentado na natureza humana. Seus 
elementos são leis orgânicas da vida da natureza 
do comportamento do ser humano. O processo de 
estudos é concebido de tal forma que a teoria deve 
ser testada na prática diariamente, no espaço 
cênico, para que a metodologia fique gravada não 

O cerne dos estudos 
de Stanislávski está no 
desenvolvimento de si mesmo 
e na força da individualidade 
artística. O sustentáculo que 
constitui o ensino e a metodologia 
é o Método de Análise Ativa 
do material textual (criação de 
études, memórias, observações, 
literatura, dramaturgia) e do 
papel, juntamente com a forma de 
existência do ator na cena.
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só na mente, mas no corpo e na sensação física 
do estudante. O cerne dos estudos de Stanislávski 
está no desenvolvimento de si mesmo e na força 
da individualidade artística. O sustentáculo que 
constitui o ensino e a metodologia é o Método 
de Análise Ativa do material textual (criação 
de études, memórias, observações, literatura, 
dramaturgia) e do papel, juntamente com a 
forma de existência do ator na cena. O curso tem 
início com a compreensão dos fundamentos da 
profissão, a gramática da profissão e as suas 
leis éticas. Estas devem tornar-se parte dos 
sentimentos da natureza orgânica do artista.

No primeiro ano, o programa de ensino 
dá ênfase ao trabalho do ator sobre si mesmo, 
ao domínio prático dos elementos da técnica 
psicofísica do ator e aos fundamentos teóricos 
e práticos da maestria do ator. O diretor tem que 
passar pelos processos de aprendizagem em si 
mesmo, como ator, para compreender a natureza 
do trabalho com o ator, pois deve conseguir 
revelar o autor em primeiro lugar por meio do ator. 
Os estudos começam com exercícios envolvendo 
os elementos do “sistema” e a criação de études 
solos tendo, como material textual, experiências 
e habilidades do aluno em que a imaginação 
tem papel preponderante no processo de criação 
mediante ações físicas com objetos imaginários. 
A estrutura da criação e o processo de atuação 
devem obedecer aos momentos que compõem o 

Acontecimento cênico, ou seja, momento inicial, 
fundamental, central, final e principal. Há muitos 
exercícios semelhantes aos exigidos para o ator, 
mencionados no curso de Arkadi Katsman, no 
que tange ao condicionamento e domínio dos 
elementos e ao trabalho do ator sobre si mesmo. 
Na especificidade da direção, é proposta a 
utilização de novas formas de treino para o diretor 
por meio de zatchiny, exercícios e minicriações, 
envolvendo parte do coletivo em que se desenvolve 
espetacularmente o pensamento do diretor. No 
decorrer do processo cotidiano de treinamento 
prático, o estudante/diretor deve exercitar o cerne 
do material textual e o seu caráter cênico, como 
também a compreensão dos fundamentos da 
palavra e sua inter-relação com a ação. Essas 
criações, com base em diferentes materiais, 
como poesia e contos, visam ao desenvolvimento 
do pensamento do diretor, de sua capacidade de 
percepção visual, da plasticidade da composição 
e da espetacularidade. Também nesse primeiro 
ano de aprendizagem, o estudante/diretor já 
opera com a Linha Transversal de Ação do artista 
e do papel e com o Superobjetivo do diretor e do 
papel. As inquietações e indagações suscitadas 
no estudante sobre sua arte devem ser buscadas 
e respondidas, sobretudo, em suas experiências 
pessoais e no processo psicofísico do treino 
diário, além das conversas com os mestres.   

No segundo ano de formação do curso, o 
programa está focado no domínio, por parte do 
estudante/diretor, do Método de Análise Ativa do 
texto e do papel, sendo que esse constitui o ápice 
dos ensinamentos de Stanislávski sobre direção 
teatral. Esse Método é o principal sustentáculo 
profissional da Escola de Tovstonógov, o qual 
abarca todo o “sistema”, as leis da psicotécnica 
do ator. O conteúdo teórico era desenvolvido por 
meio de aulas expositivas, tipo palestras, em 
que o Método era desvelado em seus principais 
elementos, sendo estes sempre exemplificados 
concretamente a partir de obras conhecidas. 
Quem assumia essa tarefa era o pedagogo 

O que distingue cada professor – 
de teatro ou não – é, sobretudo, a 
intensidade de sua personalidade, 
de sua atitude diante da vida e 
do outro, de sua convicção na 
possibilidade de transformação e 
aperfeiçoamento humano, de seu 
amor e crença naquilo que faz.



principal, Tovstonógov, sempre acompanhado de 
Katsman. 

Os temas das palestras nessa etapa dos 
estudos foram: estudo solitário do diretor sobre 
material textual pelo Método de Análise Ativa, 
exploração do material pela mente; parâmetros 
do Método e suas inter-relações com o “sistema”; 
o Método de Ações Físicas como instrumento do 
Método de Análise Ativa, “exploração do material 
pelo corpo”; a ação física como parte do triunvirato 
no processo de ação, ou seja, pensamento, 
palavra e ação física; mise-en-scène e composição 
– a linguagem do diretor; Método de Análise Ativa 
– método de análise e síntese.

Nesse processo prático de análise da obra, o 
estudante/diretor devia escolher a peça e analisá-
la. Essa análise tinha que ser apresentada e passar 
por um profundo questionamento pelos pedagogos 
e colegas, em que os conceitos da metodologia 
aplicada, a Análise Ativa, eram afirmados 
concretamente em cada exposição apresentada. 
A permanência do estudante no curso dependia 
em grande parte do domínio do Método, do acerto 
e do nível de profundidade da análise apresentada 
e de sua capacidade de compreensão e arguição 
sobre a análise realizada. A concretização cênica 
de Acontecimentos da obra, ou seja, a prática no 
espaço cênico, sempre caminhava paralelamente 
ao trabalho com a análise pela mente; a condução 
do ator no processo da ação orgânica, lógica e 
coerente, a resolução cênica, a composição e a 
plasticidade da cena eram exigências do domínio 
profissional do diretor. 

Também nesse segundo ano, o estudante/
diretor devia trabalhar sobre exercícios 
chamados de zatchins sobre a base de 
poesias, músicas, crônicas, pintura e material 
dramatúrgico. Nesses exercícios, devia explorar 
as leis da espetacularidade, da mise-en-scène, 
da plasticidade e da atmosfera da criação. Os 
estudantes/diretores deviam atuar nas criações 
dos colegas diretores.

No terceiro ano, o programa alarga a aplicação 

do Método de Análise Ativa e do Método de Ações 
Físicas, ou seja, desenvolve-os, focando-os no 
problema cênico do gênero e na encenação de 
prosa. A teoria desenvolve-se sobre os seguintes 
aspectos: o gênero como busca unitária da 
natureza dos sentimentos e a capacidade do 
ator de existir organicamente no espetáculo; 
problemas da encarnação ou metamorfose do 
ator; entendimento dos conceitos de caráter e 
características; meios expressivos do espetáculo 
e atmosfera cênica.

 Segundo Tovstonógov, toda obra reflete a vida 
de uma forma ou de outra, sendo que o gênero é 
o modo como a obra é refletida, dependendo do 
ponto de vista do qual o autor olha a realidade 
refletida pela imagem artística. Para ele, o que faz 
uma obra diferente de outra são as “Circunstâncias 
Propostas”, que são sempre diferentes em cada 
autor e, inclusive, em suas diferentes obras. Ao 
diretor, cabe penetrar na natureza da concepção 
do autor, determinar o grau de convenção por ele 
empregado na obra e encontrar os meios teatrais 
para a sua concretização cênica.   

Lista dos temas do treino prático abordados 
no terceiro ano de curso são: trabalho solitário do 
diretor sobre alguns textos de gêneros diferentes; 
análise do texto com enfoque no gênero e a 
encenação de fragmentos através da criação de 
étude; criação de maquete, skizzes de cenário e 
figurinos; trabalho do diretor junto ao cenógrafo 
a partir dos fragmentos criados pelo diretor; 
montagem de fragmentos criados (com um 
conjunto de quatro ou cinco pessoas) com os 
estudantes/atores dos cursos de Maestria do Ator; 

A encenação de prosa inclui criações no 
material de romances, pequenas novelas, 
contos e dramaturgia com: resolução cênica 
com todos os elementos da montagem 
necessários para a composição criada, ou seja, 
luz, música, sonoplastia, figurino, cenografia, 
acessórios; análise da ação da encenação por 
Acontecimentos; realização cênica da montagem 
junto aos estudantes/atores dos Cursos de 
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Maestria do Ator (de cinco a sete pessoas).    
No quarto ano, o estudante/diretor deve 

trabalhar na montagem de um espetáculo de 
pelo menos um ato com atores profissionais. 
Nessa etapa, o diretor deve concretizar na 
totalidade da obra a criação do “romance da 
vida” das personagens, para encontrar o fluxo 
de vida da obra, onde a imaginação tem papel 
preponderante. Esse trabalho é inspecionado 
pelos pedagogos do curso e sua apresentação 
ao público é obrigatória, sendo que a presença 
do diretor principal, Tovstonógov, como também 
dos demais pedagogos, também é obrigatória – e 
não somente dos da cátedra do Curso de Direção, 
mas de todos os demais pedagogos envolvidos 
com a prática: Movimento Cênico, Dança, Voz, 
Palavra Cênica, Esgrima, Rítmica etc. O diretor é 
avaliado pelo espetáculo apresentado e é arguido; 
dependendo da qualidade, a montagem entra 
em temporada. Não participei dessa etapa no 
curso de Tovstonógov, mas tomei parte em uma 
montagem do quarto ano, Mandrágora, de Nicolau 
Maquiavel, como atriz de um diretor cubano, 
Armando Crespo, aluno de Sulimov, diretor/
pedagogo bastante requisitado que tinha seu 
curso de Direção também no LGITMIK.

 No quinto ano, o estudante/diretor devia 
realizar a montagem final em um teatro de sua 
província ou país e voltar para defender o trabalho, 
apresentando todo o projeto de encenação, 
escolha do texto, análise, concepção, elementos da 
montagem, trabalho com outros artistas da cena 
e atores e apresentação ao público. Tudo devia 
ser documentado, contando com a descrição do 
processo da totalidade da encenação com todos 
os seus elementos. A etapa final era a defesa do 
trabalho. 

A pesquisa artístico-pedagógica na UFSM
O trabalho como professora que realizei na 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
– no curso de Artes Cênicas foi pautado pelo 
conhecimento adquirido com esses grandes 

mestres, em sua visão prática pedagógica sobre 
o “sistema” de Stanislávski, com enfoque em 
sua última fase, o Método de Análise ativa e 
o de Ações Físicas.  Como é notório, nossos 
cursos de teatro dentro da universidade são 
bastante fragmentados, e é impossível impor um 
sistema de ensino que possua uma unidade e 
em que o pedagogo possa acompanhar o aluno 
desde o início até o fim da sua formação. Outra 
dificuldade é a própria formação do professor, 
pois cada um tem suas referências práticas 
e teóricas e sua visão de teatro, as quais nem 
sempre coincidem. Porém, no nosso grupo, esses 
aspectos enriqueceram o processo pedagógico, e 
havia mais pontos em comum do que divergentes.

 Apesar de todas essas dificuldades estruturais 
e humanas dos Cursos de Licenciatura, Direção 
e Atuação da UFSM, na época em que lá atuei, 
o corpo de professores conseguiu imprimir-
lhes certa unidade. Os alunos, durante sua 
formação, além de suas criações obrigatórias 
dentro do processo curricular do curso, eram 
envolvidos em projetos de montagens, o que 
abarcava a maioria dos professores, exigindo-se 
que os alunos passassem por todo o processo 
de criação e produção de uma montagem. 
Nessas encenações, pessoalmente, além de estar 
envolvida com determinados aspectos da direção, 
meu papel principal sempre foi como orientadora 
de dramaturgia e no trabalho com o ator. A maioria 
das montagens foi realizada com material textual 
literário. 

Nesses trabalhos nos quais participavam os 
estudantes, os métodos utilizados para o projeto 
de encenação eram o de Análise Ativa e o de 
Ações Físicas. O método de adaptação e criação 
utilizado envolvia a improvisação de études 
dos Acontecimentos da obra. Era estruturado 
um treino físico, em que a acrobacia tinha um 
papel preponderante entre outros exercícios 
que desenvolviam os mais variados aspectos 
corporais necessários ao ator em sua presença 
cênica e na criação de personagens, incluindo 



também a aquisição de técnicas do trabalho 
do ator sobre si mesmo com os elementos do 
“sistema”. Eram aplicados exercícios que tinham 
procedência em Stanislávski, Jacques Lecoq, 
Mimo Corpóreo2, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, 
Eutonia e Contacto Improvisação3, entre outros. 
Essas experiências, que envolviam quase todos 
os professores e o coletivo de estudantes, 
mostraram-se muito importantes, pois nelas 
eram desenvolvidos múltiplos aspectos da arte 
teatral, como a disciplina, a ética, a capacidade 
de convívio com o trabalho em grupo, a produção 
e a divulgação, além das especificidades técnicas 
e artísticas que envolvem uma montagem, 
como cenografia, figurino, música, sonoplastia 
e iluminação. Esse é um ponto que considero 
importante, e acredito ter deixado algumas 
marcas significativas nos alunos com essas 
experiências coletivas.

2. Criado pelo ator e mímico francês Étienne Decroux (1898-1991), essa 
técnica toma o corpo como principal meio de expressão ator e tem por 
objetivo mostrar o pensamento através do movimento. 

3. Técnica criada na década de 1970 por um grupo de coreógrafos e 
bailarinos norte-americanos ligados à dança moderna, que consiste num 
trabalho em dupla ou em grupo, em que o peso e contra-peso são os 
elementos chaves para o movimento acontecer, de forma improvisada, mas 
consciente, na relação entre corpos. 

Foi nas disciplinas de direção e atuação, em 
que trabalhava com o Método de Análise Ativa e de 
Ações Físicas, e na disciplina de Ética e Estética, 
que sofri os grandes desafios como professora. 
Na direção, na transmissão do Método, sempre 
trabalhei com material literário, sobretudo contos. 
Esse material, após ser analisado na perspectiva 
da ação, em seus Acontecimentos, conforme 
o método, possibilita uma grande liberdade de 
criação e de adaptação. Os alunos diretores e atores 
envolviam-se, em sua maioria, de forma visceral 
na criação dos Acontecimentos selecionados. O 
primeiro contato do aluno com a análise ativa do 
texto dava-se no terceiro semestre, sendo que ele 
já estava familiarizado com a criação de études 
a partir do Método de Ações Físicas. A escolha 
do material textual, como já foi dito, recaía sobre 
os contos. Darei como exemplo dois textos, entre 
outros em que trabalhei: A Feiticeira, de Anton 
Tchékhov, e O Nariz, de Gogol. O procedimento 
utilizado no primeiro contato com o Método de 
Análise Ativa era o da exposição de todos os seus 
elementos estruturais, exemplificados por meio 
de um texto conhecido pelo estudante, como 
Romeu e Julieta.

 Após essa etapa, trabalhei por um longo 
tempo na análise de A Feiticeira. Os alunos deviam 
ler o texto, não em aula, mas em solidão, e a partir 
da leitura buscávamos em conjunto decifrar o 
complexo da análise, revelando as circunstâncias 
do grande círculo da obra, o Acontecimento 
inicial, fundamental, central, final e principal, 
outros Acontecimentos sequenciais e as 
circunstâncias que lhes dão origem. Determinar o 
grande, médio e pequeno círculos, o tema, a ideia, 
a Linha Transversal de Ação, o Superobjetivo da 
obra e das personagens, juntamente com seus 
Objetivos e Obstáculos, é um trabalho mental 
que exige concentração, observação da vida e do 
ser humano, além da capacidade de raciocínio. 
Esse trabalho de exploração com a mente era 
realizado em conjunto com todos os alunos, que, 
via questionamentos, eram guiados a aproximar-

Dentre minhas referências 
teóricas por meio de literatura 
especializada, estão todos os 
importantes ícones da tradição 
teatral dos séculos XIX e XX. 
Em seus ensinamentos, nunca 
vi algo que não coubesse no 
“sistema”; ao contrário, quanto 
mais os leio, mais me lançam 
luz sobre o “sistema” e percebo 
nele a vastidão do mar. Isso é o 
fundamental.
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se e a decifrar a estrutura do texto. O processo de 
desvelamento da essência da obra e de nomeação 
dos Acontecimentos e de todos os elementos 
estruturais da análise nem sempre é fácil; exige 
um esforço pessoal de mergulho na profundidade 
da obra e também a capacidade de se colocar no 
cerne do Acontecimento e no lugar da personagem 
para entender o que está ocorrendo. O estudante 
necessita ter um grau de observação aguçado e 
conhecer, ou pelo menos intuir, os processos da 
vida, sobretudo, conhecimento do ser humano e 
de suas relações. 

Depois de ter revelado a estrutura do 
texto por meio da ação, determinando-se os 
Acontecimentos da obra e os outros elementos do 
texto, iniciava-se a prática no espaço cênico. Todos 
os estudantes deveriam passar pelo processo de 
direção e de atuação, portanto, deveriam trabalhar 
como atores na montagem dos colegas e como 
diretores nos Acontecimentos escolhidos por 
eles. A escolha do número de Acontecimentos 
a serem criados teria que compor uma unidade. 
A investigação da ação dava-se por meio da 
improvisação na criação de études. Na fase final 
do processo, essas minicriações passavam por 
uma estruturação que compunha um pequeno 
espetáculo. A composição final, mostrada ao 
público, com resolução de cenário, figurino, 
luz, sonoplastia e música, era realizada com a 
orientação do professor, e todos os participantes da 
criação tinham voz. Dependendo do processo de 
cada turma, essa composição final que originava 
um pequeno espetáculo não era obrigatória, mas 
havia obrigatoriedade de cada um apresentar sua 
criação com todos os elementos necessários. 
O professor acompanhava todo o processo de 
criação, orientando os ensaios, que na maioria 
das vezes eram em horários extraclasse. 

Na experiência com O Nariz, de Gogol, por ser 
uma novela com certa extensão, o processo de 
análise foi um pouco diferenciado, pois o aluno 
escolhia o fragmento que queria trabalhar e esse 

fragmento era analisado. O fragmento deveria 
conter, no mínimo, quatro Acontecimentos: inicial, 
fundamental, central e final. Isso significa que, 
dependendo do fragmento que o aluno escolhia, 
a perspectiva da estrutura da análise mudava, 
podendo coincidir em alguns Acontecimentos ou 
não. Esse foi um processo bastante difícil, mas ao 
mesmo tempo muito rico. Ele gerou criações bem 
diversas e inusitadas. O resultado final passou 
por uma estruturação em que todas as criações 
individuais foram contempladas, gerando um 
espetáculo que foi a público. Nessa experiência, 
houve a participação de outro professor, que 
tomou parte na orientação prática. É importante 
frisar que, na avaliação dessas experiências 
criativas, eram observados a resolução do 
Acontecimento pelo processo da ação do ator de 
forma coerente e orgânica, o estabelecimento das 
relações conflitivas e a composição e resolução 
cênicas. Houve outras experiências com poesia, 
em parceria com outros professores, em que 
os procedimentos foram semelhantes. Cito a 
Construção de uma Dramaturgia de Imagens a 
partir dos Poemas de Sam Shepard4.    

Após o aluno passar por esse processo de 
experimentação coletiva com o Método, já nas 
próximas montagens (que eram na totalidade 
de mais três ou quatro, dependendo se o curso 
era de Direção ou Atuação), ele deveria escolher 
o texto, apresentar a análise para o professor e 
colegas, fazer o projeto do espetáculo e iniciar o 
processo de ensaios com os atores. Estes eram 
acompanhados pelo professor ou professores 
em horários dependentes da disponibilidade 
do espaço cênico conseguido pelo aluno. Isso 
significa que os ensaios podiam ser realizados 
nos fins de semana, à noite e até de madrugada, 

4. Projeto desenvolvido no Departamento de Artes Cênicas da UFSM no ano 
de 1998, que pretendeu investigar as possibilidades de construção de uma 
dramaturgia de imagens a partir do conjunto de poemas de Sam Shepard 
intitulado Savage/ Love, visando à instrumentalização do acadêmico para a 
realização de um projeto de criação. 



e o professor, quando convocado, devia ter 
disponibilidade para orientar os trabalhos. A 
apresentação ao público era obrigatória, com 
todos os elementos da encenação.              

 Esse trabalho inicial em que o aluno entrava 
em contato com a análise reverberava em suas 
criações independentes no processo de formação. 
Os materiais textuais escolhidos nas produções 
dos alunos foram os mais diversos, como contos, 
novelas e dramaturgias, e de diferentes gêneros 
e estilos, desde o realista ao teatro do absurdo. O 
Método de Análise Ativa sempre foi o instrumento 
de análise e criação do projeto do espetáculo, 
independentemente do material textual utilizado 
pelo aluno, sejam experiências pessoais, 
memórias, material literário ou dramatúrgico. 
O que ficava patente é que, com seu domínio, 
tanto o ator quanto o diretor conquistavam sua 
individualidade criativa autônoma. Na disciplina 
de Ética e Estética, disciplina teórica em que 
eram estudados os grandes diretores da tradição 
teatral, sempre tive necessidade de ligar as 
referências estudadas com a prática, de modo 
que o aluno também pudesse traçar elos entre 
suas experiências estéticas. Havia um diálogo 
entre essa disciplina teórica e a prática do aluno, 
e outros métodos, diretores e estéticas eram 
estudados.  

Posso dizer que a tarefa do pedagogo 
transcende o transmitir conhecimentos; ela 
exige constante estudo, renovação, formação, 
atualização e adaptações. O que distingue cada 
professor – de teatro ou não – é, sobretudo, a 
intensidade de sua personalidade, de sua atitude 
diante da vida e do outro, de sua convicção na 
possibilidade de transformação e aperfeiçoamento 
humano, de seu amor e crença naquilo que faz. 
Como professora das mais diversas disciplinas, 
sempre procurei, dentro do possível, dar o melhor 
de mim, compartilhar e transmitir, sem reservas, 
meu prazer e paixão pelo conhecimento e, 
especificamente, pelo teatro. Acredito que o ato 

de ensinar exige do professor a personalidade de 
um explorador e lapidador que investe e entrega 
todas as suas energias para poder participar do 
milagre da revelação, evolução e transformação 
do outro e, concomitantemente, de si mesmo 
como pedagogo. Vejo bastante semelhança com 
a arte do ator – a entrega, a generosidade, a 
humildade, a persistência, a disciplina, o amor e a 
paixão pelo conhecimento e pelo que faz.  

Quanto a outros métodos sobre a arte do diretor 
e do ator em que passei por algumas experiências 
práticas com complementação teórica, como a 
Biomecânica de Meyerhold, Teatro Antropológico, 
Mimo Corpóreo, Tomaz Richard e outros, não vejo 
nenhuma contradição em relação ao “sistema” 
de Stanislávski, pois todos eles exigem um ser 
humano criativo e vivo em ação. Dentre minhas 
referências teóricas por meio de literatura 
especializada, estão todos os importantes ícones 
da tradição teatral dos séculos XIX e XX. Em seus 
ensinamentos, nunca vi algo que não coubesse 
no “sistema”; ao contrário, quanto mais os leio, 
mais me lançam luz sobre o “sistema” e percebo 
nele a vastidão do mar. Isso é o fundamental. 

Stanislávski, em seu “sistema”, traz um 
complexo de princípios que abrangem a totalidade 
da arte do ator e do diretor. Nele, ainda hoje, 
encontramos uma base firme para a formação 
profissional de nossa arte; não somente uma 
psicotécnica, um arsenal de exercícios, mas, 
especialmente, o envolve grande parte da cultura, 
fundamentos éticos e grandes objetivos morais. 
Quase todas as indagações e inquietações sobre 
a arte teatral, na contemporaneidade, podemos 
dizer, já estavam lá e, se ele não encontrou 
respostas, é porque não lhe sobrou tempo de vida. 
Seu espírito instigante de eterno pesquisador e o 
profundo amor por sua arte e pelo ser humano são 
exemplos que nos estimulam a seguir na nossa 
busca pelo aperfeiçoamento artístico e humano 
dentro da profissão que escolhemos. 


