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Introdução

Nos dias 02 e 03 de outubro de 2018, o Teatro Escola Macunaíma 
participou do Seminário Stanislávski - Ano II, realizado no Teatro Poeira, 
Rio de Janeiro / RJ, com a mesa “O Trabalho do Ator Sobre os Sentidos: A 
Memória, os Afetos e a Imaginação”, apresentada pela professora Simone 
Shuba, doutoranda da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo.

Estivemos presentes, como ouvintes, também no ano I do Seminário, 
realizado em 2017 na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Nesta primeira experiência, o evento contou com um número pequeno 
de participantes. Foi muito bonito quando no ano II, nos deparamos 
com um público expressivamente maior, contemplado por estudantes, 
pesquisadores, professores, artistas de diversas instituições de ensino, de 
diferentes cidades e estados, participando ativamente do evento. 

Agradecemos e parabenizamos a todos, aos idealizadores, participantes, 
aos apoiadores diretos e indiretos do Seminário, pela garra e perseverança 
em disseminar o Sistema Stanislávski com tanta sensibilidade, levantando 
questões, desconstruindo mitos e lendas sobre o Sistema e abrindo novas 
perspectivas de reflexão.

1. Professor do Teatro Escola Macunaíma e integra a Companhia dos Viajantes.



A partir da citação acima, Simone Shuba 
levanta questões importantes sobre a Memória 
Afetiva:

• Aproximação entre arte e vida – ator como 
indivíduo e ator como intérprete.
• Agir em seu próprio nome, voltar-se para si e 
suas memórias vivas.
• Sendo a memória algo pessoal, ela seria uma 
grande aliada para a criação sem clichês.
• “Um artista só pode experimentar suas próprias 
emoções.”
• Hoje, aqui e agora: uma questão fundamental 
para Stanislávski, os sentimentos fazem parte 
desse todo. Assim, jamais Stanislávski largaria 
mão da memória, porque ela faz parte do ser 
humano.
• Memória Afetiva é a memória que fica mais 
profundamente enraizada em nós, onde os 
sentimentos e as sensações físicas do ator podem 
ser evocados através de experiências diferentes 
que evocam sentimentos vividos em situações 
similares.
• Com ajuda da imaginação, esta bagagem pode 
ser despertada espontaneamente – “influenciar 
nossos sentimentos através dos olhos e ouvidos”.
• A memória dos sentimentos não está 
relacionada a um fato específico: você não deve 
lembrar-se do cachorrinho que morreu a fim de 
gerar, em cena, uma emoção. Ao contrário, é como 
se tivéssemos gavetas, precisamos estimular 
essas gavetas no campo da imaginação.

“O Trabalho do Ator Sobre os Sentidos: 
A Memória, os Afetos e a Imaginação”

A pesquisadora Simone Shuba começa falando 
sobre a sua pesquisa e afinidade com o enunciado 
Memória Afetiva no Sistema Stanislávski. O 
que a instiga nesta pesquisa é o que permeia 
a sensibilidade do ser humano artista, como 
estabelecer o sensível, entrar em contato com 
o sensível. Sua pesquisa de doutorado começa 
quando termina o seu mestrado, em que pesquisou 
o início do Sistema com o processo de montagem 
de Um Mês no Campo, de Ivan Turguêniev, onde 
Stanislávski começa a falar da Memória Afetiva e 
depois muda para Memória Emocional. 

“Vejo que esta geração de atores 
tem uma falta de vida emocional, 

vida emocional organizada, 
organizada para ação.”

 
ANATOLI VASSÍLIEV

“É falso e totalmente absurdo dizer que 
eu rejeitei a memória dos sentimentos. 

Eu repito: ela é o elemento mais 
importante de nosso trabalho criativo.”

 
STANISLÁVSKI 
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As questões levantadas por Simone Shuba 
esclarecem que o Sistema Stanislávski estabelece 
relação da Memória Afetiva com a Imaginação e o 
Se Mágico. Como exemplo, ela nos provoca:

Se a gente imaginasse agora que o Vassíliev 
estivesse chegando aqui e agora, isso nos 
afetaria? Afetaria-nos se nós estivéssemos 
relaxados e abertos. Trabalha-se isso na 
imagem e audição e, pessoalmente, penso 
que o sentido da visão é mais forte.

A partir da citação acima, Simone Shuba 
estabelece, para muitos de nós, uma nova 
perspectiva da Memória Afetiva: “Quando nos 
aproximamos afetivamente de algo, nos abrimos. 
Abrimos-nos para o autor e para a personagem.” 
E completa: “Aproxime-se, entenda e tenha 
compaixão por alguém.”

Shuba ressalta a importância de se conhecer 
o dramaturgo da obra com a qual os atores e 
atrizes estão trabalhando. Conhecê-lo cada vez 
mais e se aproximar afetivamente dele a partir do 
conhecimento.

As frases de Stanislávski nos dizem como 
iremos criar uma nova realidade nesse espaço, e 
Simone Shuba exemplifica:

Eu sempre dou aula dentro do teatro, de 
manhã ele é sala de aula e a noite tem um 
espetáculo e esse mesmo lugar se modifica 
em outro tempo e espaço. Pergunto-me 
como vamos construir esse outro tempo e 
espaço, como vamos transformá-lo?

A afetividade naturalmente seleciona como irá 
nos mover de fato para o trabalho, assim como 
o que não irá nos mover. Assim, os sentidos vão 
sendo estimulados, a audição, a visão, o tato, o 
sensível nos leva a descobrir coisas que jamais 
pensamos.

“O afeto às vezes é mais forte que a 
realidade.” 

 
STANISLÁVSKI 

“O ambiente ao nosso redor afeta 
nosso sentimento, assim como no 

palco. Aqui temos nossa própria vida, 
nossa própria natureza, florestas, 

montanhas, mares…” 
 

STANISLÁVSKI 

“Para um pedagogo é muito 
importante inspirar um aluno, 

fazer com que ele se apaixone pelo 
autor e pela obra.”

 
VENIAMIN FILSHTINSKY 



Para Simone Shuba, a citação acima explica a 
Memória Afetiva, pois se trata de um enunciado 
que chega ao Brasil de modo muito pragmático 
e, quando o descobrimos, também descobrimos o 
sensível e a poesia dos sentimentos. É importante 
desenvolver no artista a capacidade de transformar 
um sentimento em uma expressão artística.

Abaixo temos um gráfico produzido e 
partilhado pela pesquisadora, que nos auxilia a 
compreender o fluxo de movimento no trabalho 
de criação a partir de si mesmo. 

Começamos no “eu pessoal”, seguimos 
estimulando a imaginação e construímos novas 
memórias, compondo novas memórias surgirá 
a inspiração e por ela chegamos à expressão 
artística universal. 

Assim o artista constrói uma relação com ele 
mesmo, com os outros artistas, com a obra e com 
os espectadores, criando novas teses para se 
chegar à expressão humana universal. 

Conclusão

Como nos disse a professora Tatiana Motta 
Lima, uma das palestrantes e mediadoras do 
Seminário, nosso encontro foi especialmente 
sobre pedagogos. A pedagogia foi muito forte 
em nosso encontro. Somos muitos professores e 
professoras falando dessa via. Falamos de amor, 
alegria entusiasmo, e isso era concreto na fala 
das pessoas. A famosa citação de Stanislávski, 
“ame você na arte”, foi muito concreta ali. 

“O tempo é um filtro magnífico que 
purifica as memórias dos sentimentos 

vivenciados. E, ainda por cima, o 
tempo é um maravilhoso artista. Ele 

não apenas purifica, mas também sabe 
poetizar as memórias.” 

 
STANISLÁVSKI 


