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1º Seminário Stanislávski 
em Ação: Um Olhar 
Investigativo Sobre o 
Sistema 

PALESTRA DE ABERTURA “STANISLÁVSKI E A ARTE DO VIVO”
PALESTRANTE: SIMONE SHUBA 
Realizada em 30 de janeiro de 2019, na Unidade Barra Funda do Teatro 

Escola Macunaíma. 

SIMONE SHUBA1 – Eu estou muito feliz! Primeiro por ver todos vocês 
aqui interessados em Stanislávski, querendo se aprofundar cada vez mais. 
Isto para mim é de profunda emoção. Outra profunda emoção foi o trabalho 
coletivo desta escola, uma coisa ímpar! A gente vê aquelas instalações lá 
em baixo, que deram um trabalho danado para as pessoas que a montaram. 
Ontem a gente teve uma reunião de organização e depois desta reunião, 
várias pessoas estavam mobilizadas, fazendo coisas e ajudando umas às 
outras. Isto é de uma beleza indescritível! Hoje a secretária também me 
mandou uma mensagem dizendo: “Olha, falaram isso para você...” Quer 
dizer, todo mundo querendo fazer o máximo para dar certo, o que para mim 
já é um grande princípio de Stanislávski: cada um do seu jeito, a sua 
maneira, com as suas competências, colaborando com o coletivo para este 
evento acontecer de uma maneira tão linda e tão organizada, igual está 
acontecendo. Nossa, isto é muito legal e eu estou muito tocada! Agora eu 
vou começar falando do CLAPS, que também é uma iniciativa da escola, o 
Centro Latino Americano de Pesquisa Stanislávski. Nós já temos um livro 
com o selo do CLAPS, da professora Tieza Tissi, que fez uma tradução e um 
trabalho maravilhoso sobre As Três Irmãs, quando o Stanislávski ainda nem 
pensava em sistema, mas já tinha um pensamento artístico bem importante. 
Em março, teremos outro bate-papo e o lançamento do livro de Nair 
D’Agostini sobre as Ações Físicas de Stanislávski. Nair D’Agostini é uma 

1. Mestre e doutoranda em Literatura e Cultura Russas pela FFLCH/USP e pesquisadora do Sistema Stanislávski. 
Especialista em práticas meditativas criadas por Rajneesh, conhecido como Osho, é atriz, diretora e professora 
do Teatro Escola Macunaíma. É autora de Stanislávski em Processo: Um Mês no Campo - Turguêniev (Perspectiva, 
2016).



Instalação “Trajetórias da Criatividade Artística em Registro” no Hall do Teatro Escola. Macunaíma. Artistas responsáveis: 
Andreia Barros, Carolina Otoni, Fábio Gerônimo, Naiara Soares, Lúcia de Léllis, Silvia de Paula e Thais Lucena.
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pesquisadora, professora, muito conhecedora do 
sistema. Ela se formou em São Petersburgo e foi 
uma das primeiras a trazer o Stanislávski russo 
para o Brasil. Então vamos lá: “Stanislávski e a 
Arte do Vivo”! Esta palestra foi pensada a partir do 
que nós trabalhamos em reuniões, a partir da 
questão da vivência, da experiência. Toda a base 
desse trabalho é da Michele Zaltron, da tese dela 
que nós, professores, pesquisamos. Tem outras 
coisas também, mas a base está nisso. Nós, 
professores, pesquisamos e lemos trechos da 
tese dela, fizemos grupos e discutimos o que eu 
vou partilhar com vocês aqui. Bom, a primeira 
pergunta que eu me fiz quando eu inventei esse 
nome foi: “O que é estar vivo?” Eu acho que esta é 
uma grande questão que eu fiz para mim mesma. 
É muito comum, em determinados momentos, a 
gente achar que está vivo, mas não estar, em cena 
e na vida também, mas em cena é mais comum. 
Então o que é estar vivo? O que é se sentir vivo? 
Esta é uma questão que não é para responder, é 
para a gente pensar. Eu fico pensando nisto todo 
dia. Por exemplo, agora eu resolvi que tenho que 
fazer uma dieta. Eu vi a Debora hoje comendo um 
pastel e pensei: “Meu Deus, como eu queria este 
pastel!” E, em seguida, pensei: “Nossa, eu estou 
viva!” É um desejo, uma vontade, e são nesses 
momentos que a gente sente que está vivo, às 
vezes não são grandes coisas. Mas foi engraçado, 
dentro de mim, todo este pensamento sobre o que 
é estar vivo. Eu acho que é muito importante a 
gente pensar, na hora em que se sente vivo, em 
quais as sensações físicas disso. Quando você 
entende isso no seu corpo, isso vai te ajudar a se 
sentir vivo em cena também. Perejivánie! 
Perejivánie é uma palavra bem difícil. Como diz a 
minha professora de russo, é uma palavra 
múltipla, que tem muitos sentidos, embora eles 

sejam muito semelhantes, e é de dificílima 
tradução. Vamos ver as traduções que eu consegui 
achar. Tem “vivência”, que é o que a gente mais 
usa e que eu pessoalmente acho a mais acertada, 
depois eu vou falar o porquê. Se você procura 
perejivánie no dicionário, também tem as palavras 
“experiência” e “revivência”. Revivência porque o 
“peri”, prefixo de perejivánie, é uma coisa também 
de repetição, o que faz sentido, porque para o 
russo você repetir uma sensação é repetir alguma 
coisa. Mas esse repetir também é um problema, 
porque parece que é repetir algo que eu já fiz, 
enquanto para o russo não é repetir algo que você 
já fez, porque para eles não existe exatamente 
essa repetição. Por isso, revivência seria a 
tradução ao pé da letra, mas ela é ruim, porque eu 
acho que ela dá a ideia que você tem que fazer 
exatamente a mesma coisa de novo e não é isso. 
Viver através de uma experiência soma o viver 
com a experiência, e eu acho que está de acordo, 
porque não é uma experiência qualquer, é uma 
experiência que de fato você vive, uma experiência 
em que você se sente vivo. A questão da 
“experiência emocional” veio de uma tradução 
que fizeram do inglês, de uma estudiosa bem 
importante do Stanislávski, que eu acho que é 
hoje uma das pessoas mais importantes de língua 
não russa sobre a pesquisa dele. Ela traduz, para 
o inglês, que usa muito a experiência, como 
“experiência emocional”. O que eu entendo como 
“experiência emocional” e que ela explica sobre 
sua tradução de perejivánie é porque 
necessariamente a sua emoção está presente. 
Agora o problema disso é que a gente começa a 
buscar a emoção, e a perejivánie não é buscar a 
emoção. Aí a gente tem que definir emoção, que é 
um estado físico e não mental. Mas a gente busca 
o estado mental: “Ah, eu acho que essa cena com 



fulano é triste, e eu preciso vivenciar a tristeza.” 
Isso já não é perejivánie. Por isso eu acho um 
problema traduzir a questão emocional, que vai 
me levar a querer buscar uma emoção. A 
“experiência do vivo”, que o Diego Moschkovich 
traduz com o aval inclusive do Anatoli Vassíliev, 
mas que aqueles tradutores radicais acham que 
não é isso, seria então a experiência do vivido. Eu 
gosto da experiência do vivido, porque eu acho 
que é isso, é a experiência em que você está vivo. 
Deixa eu falar uma coisa, eu vou falar muito, mas 
eu queria que vocês me interrompessem quando 
estivessem com muito desejo disso, porque na 
verdade, eu queria que fosse um bate-papo. Eu 
vou falar muito, porque eu estou a um mês 
mergulhada nisso, eu aprendi muito, e ter essa 
oportunidade de partilhar dá uma ansiedade. 
Então eu peço para vocês me interromperem, 
para vocês se colocarem, porque a perejivánie não 
é uma coisa do teatro, essa vivência é da vida de 
todos nós, por isso que o Stanislávski também faz 
relação entre vida e arte, então todos vocês 
conhecem. A gente tem que entender que isso 
está no nosso corpo, na nossa alma, na nossa 
mente. Aí vamos tentar explicar o que é vivência: 
“Estado de alma que se expressa na presença de 
sensações e impressões intensas experimentadas 
por alguém” (OJEGOV, 1968). A perejivánie é algo 
que você vai experimentar, é esta experiência que 
você tem no aqui e agora, quando você está em 
cena e é afetado por tudo que está fazendo. O 
Diego Moschkovich fala: “O prefixo pere, nesse 
caso, tem a significação própria dos verbos de 
movimento e não equivale ao nosso re-latino 
(como ‘revivência’ e ‘reviver’, por exemplo), mas à 
movimentação de um lugar ao outro, algo muito 
mais parecido com o nosso trans- (em 
‘transcender’, ‘transpassar’ etc.). Seria um verbo 

que pode significar ‘pôr a vida em movimento’” 
(MEYEROLD, 2012, p. 15). Eu gosto bastante disso, 
porque eu acho que é pôr a vida em movimento. 
Por exemplo, quando você fala em traduzir esse 
“pere” é no sentido de transpor de um lugar para 
outro: “[...] as vivências, na língua russa, não são 
experiências indiferentes. Envolvem necessaria-
mente qualidades emocionais e uma série de 
sensações e percepções, implicando em que o 
sujeito é parte do mundo, é influenciado por este. 
A vivência é, mesmo na linguagem cotidiana, 
processo psicológico implicado no próprio ato de 
existir” (TOASSA, 2009, p. 61). Porque é isso que 
eu falei para vocês, a perejivánie é da vida. É lógico 
que ela vai ter uma diferença no teatro, mas ela é, 
como essência, algo da vida, nesse sentido do “Eu 
existo!” Stanislávski vai usar inclusive “eu existo” 
no meio das Circunstâncias Dadas, vai usar estas 
palavras. Mas o que eu acho bonito é você 
perceber a sua existência, por isso o trabalho do 
ator sobre si mesmo é você se perceber enquanto 
ser humano e nas relações da sua existência. E 
como a natureza está sempre se renovando, eu 
acho que é um problema falar de revivência, 
porque a gente nunca é a mesma pessoa. Por 
exemplo, eu não sou a mesma que eu era a um 
ano atrás e espero não ser a mesma daqui a um 
ano, nós vamos mudando. Eu vejo, por exemplo, 
essa questão da mudança, do novo nos meus 
filhos. A gente tem muitos filhos em um filho só, 
eu descobri isso. Meu filho, o mais velho, é 
adolescente, e eu o estou conhecendo agora 
enquanto adolescente, para mim isso é novo, as 
atitudes dele, as reações dele são novas, e ele é a 
mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Não 
sei se dá para entender o que eu quero dizer, mas 
é isso, as coisas nascem, se desenvolvem e 
morrem. As próprias experiências que a gente 
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tem ficam como conhecimento para nós. E este 
conhecimento sai na hora que você está ali, e 
quando percebe isto, você pensa: “Nossa, gostei!” 
Como fala a Michele Zaltron (2012, p. 6): “[...] sua 
força de ‘vida em movimento’ que atravessa o ser 
humano em determinados momentos da sua 
existência; deve atravessar o ator em cena, 
conforme buscava Stanislávski, a partir de um 
disciplinado ‘trabalho sobre si mesmo’.” Ela está 
falando sobre essa relação entre vida e arte. Na 
vida, a gente é atravessado pelas coisas, pelas 
experiências bobas, como a que eu falei do pastel, 
em que fui atravessada pela minha fome, pela 
minha dieta, comi o resto do pastel dela, e depois 
eu fiquei com culpa e fui atravessada de outra 
maneira. Já não era mais o desejo, mas era a 
culpa que nos remói. Tudo isso são experiências 
que a gente vive ao longo do dia, e a gente às 
vezes não põe um olhar sobre isso, mas 
experiências a gente tem o tempo todo. Conforme 
fala a Michele Zaltron (2012, p.2): “O processo 
implicado na perejivánie envolve a relação do 
sujeito com o mundo, sendo parte da sua 
existência. Ao não só envolver qualidades 
emocionais, mas sensações e percepções, as 
perejivániia abrangem o ser em sua totalidade 
psicofísica.” “Somente tal arte pode capturar 
completamente o espectador, fazê-lo não apenas 
entender, mas principalmente experimentar tudo 
que acontece no palco, enriquecer sua experiência 
interior, deixar vestígios que não podem ser 
apagados do tempo2” (STANISLÁVSKI). Essa 
afirmação de Stanislávski é bem bonita, porque 
quando você passa por uma experiência marcante, 

2. As citações de Konstantin Stanislávski feitas aqui foram traduzidas 
diretamente do russo por Simone Shuba para a apresentação no I 
Seminário Stanislávski em Ação e têm como fonte materiais diversos, como 
anotações recolhidas em acervos e obras não publicadas em português.

você não a esquece. É a mesma coisa quando a 
experiência em cena te afeta profundamente, ela 
vira conhecimento e você não esquece. É legal a 
gente pensar que quando se é afetado por algo, 
isso fica em você, isso permanece em você. Outra 
coisa que a Michele fala e que eu acho bem legal 
é sobre a questão da relação com o entorno, que 
é a relação que a gente está tendo agora. Que 
experiência é esta que está acontecendo entre a 
gente aqui e agora? Que relação você tem com o 
espaço a seu lado? Que relação você tem na sua 
escola ou no seu trabalho? Que relações você tem 
com estas pessoas? Isto é bonito! Ontem eu vi um 
negócio falando que a felicidade vem das relações 
que você constrói, do amor que você constrói com 
as pessoas. E na verdade, eu acho que aqui se 
está falando do sentido da nossa existência, que 
para você se entender enquanto ser humano e 
artista, você tem que se relacionar com o entorno. 
Você não se percebe sem o outro, você precisa de 
outras pessoas para se perceber. Isto o Stanislávski 
vai transferir para as circunstâncias, e é por isso 
que, por exemplo, os processos dele passaram a 
ser um pouco maiores do que no início. A partir 
disso ele vai estabelecer a questão dos processos, 
que hoje é uma coisa comum. No processo você 
também cria relações, você cria relação com o 
texto, cria com seus parceiros de cena, com seu 
professor, com seu diretor, e são relações que têm 
que ser criadas de antemão, é a coletividade. E é 
nessas relações que surgem os afetos. “A vivência 
(perejivánie) nos ajuda a cumprir o objetivo ardente 
da criatividade – a criação de um papel da vida do 
espírito humano” (STANISLÁVSKI). Esta é a 
pesquisa da vida inteira do Stanislávski. Quem já 
leu Stanislávski, nas primeiras três páginas, ele já 
fala da vida do espírito humano. O que é bonito 
quando ele fala isso é que ele vai falar do espírito 



humano e de toda a sua dimensão, ele não vai 
falar só da idealização do humano. Quando eu 
vou fazer um papel, uma peça, eu acabo 
idealizando a personagem, a gente idealiza como 
ela deve se comportar e só fica no pensamento. E 
ele fala que você precisa ir com tudo, o pensamento 
é fundamental, vocês vão ver, mas ele fala que eu 
tenho que ir com todo o meu corpo, me deixar ser 
afetado. Eu li hoje uma outra coisa de um 
neurocientista, o António Damásio, em que ele 
fala que as pessoas não estão olhando para si. 
Olha a coincidência, ele está falando, de forma 
geral, que as pessoas estão ficando cada vez mais 
intolerantes com as outros. Mas por que elas não 
estão olhando para si? Ele fala que a emoção das 
pessoas passa a ser um elefante branco em uma 
sala e que olhar para si é olhar para tudo isso, é 
você se olhar enquanto ser humano, e não 
enquanto uma idealização do que você acha que 
deveria ser. Eu achei bonito isso! Para ele, é por 
isso que as pessoas vão ficando radicais, porque 
elas não conseguem se perceber na totalidade. 
Eu acho que isso super dialoga com o que o 
Stanislávski fala: se olhe como ser humano, não 
tenha preconceito, você tem que olhar o papel 
sem preconceito. “Dentro do sistema teatral de 
Stanislávski, perejivánie nos remete ao processo 
da experiência vivenciada no momento presente. 
O termo como ‘arte da experiência do vivo’ é 
precisamente a nova definição do teatro tal como 
imaginado por Stanislávski e pela escola russa. A 
sensação ou a vida que é experimentada aqui e 
agora são contrapostas ao teatro de representação, 
ou de imitação; trata-se de um teatro onde é 
necessário viver, e não apenas parecer vivo. [...] É 
importante frisar que ele não deve ser entendido 
nunca como resultado ao qual o artista aspira, 
mas como a própria fonte de ação, aquilo que 

literalmente o põe em movimento” (KNEBEL, 
2016, p. 26), segundo Anatoli Vassíliev. Esta nota 
dele está no livro da Maria Knebel, Análise-Ação, e 
eu acho muito importante a gente pensar na 
questão do aqui e agora. Às vezes a gente busca 
resultado – “O que eu quero?”, “O que vai ser?” –, 
e o que ele está falando é que a experiência viva é 
a fonte da sua ação. Isso muda totalmente o nosso 
olhar. Nunca busque por resultados, apenas tenha 
uma experiência, e esta experiência pode te dar 
milhões de ideias, ativar o seu pensamento. Eu 
gosto muito desta nota do Vassíliev, porque ele faz 
a tradução da experiência do vivo. “Leis da arte – 
leis da natureza. O nascimento de uma criança, o 
desenvolvimento de uma árvore, o nascimento de 
uma personagem são fenômenos da mesma 
ordem” (STANISLÁVSKI). Falando da observação 
da vida, que tudo está no mesmo lugar, criar uma 
personagem não é uma coisa tão diferente de 
outras. Eu não posso me sentir o melhor dos 
melhores, porque eu sou o grande artista criador 
de uma personagem, mas pelo contrário, eu tenho 
que ser humano, eu tenho que assumir a minha 
beleza humana, esta beleza está na sua fragilidade 
e na sua força ao mesmo tempo. Por exemplo, o 
nascimento de uma criança é uma coisa muito 
dolorosa, mas tem a sua beleza, é um ser humano 
saindo. São fenômenos de uma mesma raiz, como 
o Stanislávski fala: “Tudo que não é experimentado 
(perejivánie) pelo ator permanece morto e estraga 
o trabalho do artista” (STANISLÁVSKI). Eu acho 
isso importante, porque só depende da gente, do 
ator se abrir para a experiência. Por isso o trabalho 
do ator sobre si mesmo, a importância do se 
permite enquanto ser humano experimentar, 
brincar. Stanislávski fala da questão do brincar, da 
leveza, porque às vezes a gente se leva muito a 
sério, tipo “Eu tenho que fazer o correto”, mas o 
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que que é o correto? Lembrem disso: eu tenho só 
que experimentar. Experimentar pode ser bom ou 
pode ser ruim. Quando você experimenta uma 
comida pela primeira vez, dá um receio. É a 
mesma coisa em cena, mas você vai lá e 
experimenta, não deixa o receio acontecer, se é 
bom ou ruim, não importa, o que importa é a 
experiência. Você vai viver uma experiência, e o 
máximo que pode acontecer é você aprender 
algumas coisas. Então perejivánie é vivenciar: 
“Perejivát em cena, muitos podem aprender, mas 
nem todos podem fazer isso de forma estética e 
distinta” (STANISLÁVSKI). O que ele está falando? 
Perejivánie é tudo na vida, mas ela tem que ter 
uma forma. “O ator vive, ele chora e ri em cena, 
mas ao chorar e rir, ele observa o seu riso e suas 
lágrimas. É nessa dualidade da vida, nesse 
equilíbrio entre a vida e a atuação que está a arte” 
(STANISLÁVSKI). Não é também o ator se 
descontrolar: “Eu vou viver aqui todas as emoções 
da minha vida!” Não! E isto que é difícil! Quanto 
mais eu estudo Stanislávski, mais eu falo: “Meu 
Deus, como esse homem é profundo!” Porque ao 
mesmo tempo em que você está ali vivendo, você 
observa o que você está fazendo, você tem o 
pensamento, esta foi a grande sacada da vida 
dele, tudo está junto. Acho que cada um vai tendo 
seu pensamento e uma forma de elaborar isso. 
Para mim foi muito importante estudar tudo isso 
para falar a vocês, e é legal a gente também poder 
refletir sobre isso, a gente ir se aprofundando. 
Acho que o Sistema é tão profundo que a gente 
também não pode achar que já sabe tudo, porque 
eu descobri que também não sei. Por exemplo, eu 
estudo há muito tempo e eu descobri que o vivo é 
isso, é o movimento, e esse movimento é que dá a 
vida. Por exemplo, um casamento é uma relação, 
eu aprendo com ele, ele aprende comigo, a gente 

briga, a gente faz de tudo, mas com esta relação a 
gente troca. Tem horas que eu me vejo fazendo 
coisas com o Paco, tem coisas que eu reclamo, 
você vai percebendo que nesta relação, não só 
nesta, mas com as outras pessoas também, você 
aprende. Você vê uma pessoa fazendo alguma 
coisa e fala “Ah, vou fazer igual” e você faz igual da 
sua maneira, do seu jeito, no momento em que 
você acha adequado e isso vira seu. Quando você 
lê, por exemplo, a Julieta: ela é uma jovem, é uma 
adolescente. O que um adolescente quer? Quer 
viver a vida, é explosão de sentimentos e, quando 
você compreende isso, isto passa a ser seu. Por 
isso que é você na circunstância. O Stanislávski 
fala uma coisa importante: não basta ter 
compaixão, você precisa ser, porque às vezes a 
gente tem compaixão, compreende, se coloca no 
lugar daquela personagem, mas entender só isso 
não basta, você tem que dar um salto, se permitir 
ser e só você pode permitir isto. “Somente a arte 
da perejivánie, as experiências vivas e orgânicas 
podem expressar com toda a profundidade a vida 
interior do papel” (STANISLÁVSKI). Eu fiquei 
pensando: “Bom, já entendi sobre a perejivánie, 
mas como que esta vivência vai se instaurar 
comigo?” Não dá para dizer “Viva, experimente!”, 
porque eu preciso de um como. Então eu fui atrás 
deste como, que se dá quando o inconsciente 
trabalha, quando a gente permite que o 
inconsciente trabalhe. “As pessoas se 
acostumaram a atribuir importância demasiada, 
na vida e na cena, a tudo que é consciente, visível, 
acessível ao ouvido e à visão. Entretanto, apenas 
um décimo da vida humana transcorre no plano 
da consciência; nove décimos e, além disso, a 
mais elevada, importante e bela vida do espírito 
humano transcorre em nossa sub e 
superconsciência” (STANISLÁVSKI). Voltando à 



atitude do pastel, foi a atitude de uma gorda, que 
está visando o pastel alheio e está de dieta, mas 
se eu não estivesse de dieta, eu não estaria 
“paquerando” um pastel. Naquele momento foi o 
meu inconsciente trabalhando, e logo depois que 
eu refleti sobre o que estava acontecendo. É isso 
que o Stanislávski quer dizer, que a maior parte da 
nossa vida, das nossas ações, das coisas que a 
gente faz e que nos revelam como humanos vem 
do inconsciente. Isso significa que todos nós, 
sem exceção, temos uma vasta potência criativa, 
porque somos humanos, e o nosso inconsciente 
está lá, pedindo para ser expresso. Este é um dos 
principais fundamentos da arte da vivência 
(perejivánie): “Criatividade subconsciente da 
natureza através da psicotécnica consciente do 
artista” (STANISLÁVSKI). O subconsciente através 
do consciente. “Conceda todo o consciente à 
feiticeira da natureza [...] ” (STANISLÁVSKI). Ou 
seja, deixe a natureza agir, a sua natureza vai agir 
sozinha. “[...] enquanto nos voltamos para o que 
está disponível para nós, para as abordagens 
conscientes da criatividade e para as técnicas 
conscientes das psicotécnicas. Em primeiro lugar, 
eles nos ensinam que quando o subconsciente 
entra no trabalho, devemos ser capazes de não 
interferir nele” (STANISLÁVSKI). Você tem aquela 
ideia, começa a fazê-la e pensa: “Ai, acho que não 
é isso...” A gente adora fazer isso. Quando o 
subconsciente vai, deixe ele ir, depois você pensa 
se foi bom ou não. Por isso que não se pode ter 
preconceito. “Somente as tarefas da criação 
devem ser conscientes, mas os meios de sua 
realização, inconscientes. O inconsciente através 
do consciente. Eis o lema que deve criar o nosso 
futuro trabalho” (STANISLÁVSKI). O que é 
consciente no trabalho do ator? Vou montar uma 
peça, Romeu e Julieta, o que é consciente? É a 

circunstância. É importante pegar um texto e 
compreender a circunstância, compreender os 
Acontecimentos. Isto tudo é consciente, porque o 
consciente é aquilo que eu sei. Por isso que: “O 
consciente ilumina o inconsciente [...]” 
(Stanislávski). Essas coisas têm que iluminar o 
seu inconsciente. Se eu sei as circunstâncias, eu 
vou para cena com esse inconsciente. Aquela 
pesquisadora norte-americana de que falei, a 
Sharon Marie Carnicke, fala que tudo é dualidade, 
é o interno, é o externo, é esta questão do 
consciente e do inconsciente. Quando o 
Stanislávski fala entre vida e arte, tudo está nessas 
dualidades, a criação também está entre o 
consciente e o inconsciente. Quando você cria, 
aquilo se torna consciente, mas no momento da 
ação, é o inconsciente. Nós precisamos disso. 
Quando a gente fica muito sem rotina, a gente se 
perde, porque nós precisamos de alguma coisa a 
que nos agarrar. Então o Stanislávski pensa no 
que o ator pode se agarrar: nas circunstâncias, 
nos Acontecimentos, porque ali é o consciente, 
ali está a vida e ali você vai descobrindo novas 
coisas. “Não consiste em influência direta, mas 
indireta da consciência no subconsciente. O fato 
é que na alma humana há algumas partes sujeitas 
à consciência e à vontade. Essas partes são 
capazes de influenciar nossos processos mentais 
involuntários (STANISLÁVSKI). Quer dizer, não é 
uma coisa direta: “Ah, meu inconsciente agora vai 
funcionar.” A gente quer isto, eu já quis isto, mas 
não é. Aí eu começo a entender cada vez mais que 
o trabalho é na Concentração, na Comunicação. 
Por isso o coletivo, porque eu preciso do outro 
para poder revelar alguma coisa, porque se não 
tem o outro, tudo talvez vire só o inconsciente. 
Para ter consciência, você precisa ter uma 
comunicação com você mesmo também, mas 
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muitas vezes você só sabe se é consciente 
partilhando com o outro. Essa abertura é seu 
inconsciente, o outro também é consciente, o 
outro também te ilumina, pensem nisso! 
Stanislávski fala: “Não é fácil se aproximar de uma 
esfera que não é acessível à consciência. Tal 
objetivo não pode ser alcançado pela simples 
técnica do ator, por mais perfeita que ela seja. Tal 
objetivo somente pode ser alcançado pela própria 
natureza, que é a única que pode criar 
inconscientemente criações vivas [...]. É por isso 
que a arte da perejivánie coloca na base do seu 
ensino o princípio da criação natural da própria 
natureza pelas leis normais estabelecidas por ela 
mesma.” Por isso olhe para você, olhe para o que 
você faz, trabalhe a sua concentração, trabalhe a 
sua comunicação, trabalhe o seu tempo-ritmo, 
trabalhe o seu corpo, tenha consciência do seu 
corpo, se você faz isso, também é o seu consciente, 
o seu corpo é a arte concreta, ele é o consciente. 
Todo esse trabalho vai te ajudar cada vez mais a 
conseguir criar conscientemente cada coisa. Eu 
preciso estar inconsciente de mim. Como esse 
inconsciente vai surgir? A gente tem que 
improvisar! O seu inconsciente só vai surgir na 
ação, fazendo, não elaborando, pensando, não na 
sua casa, ficando no espelho. Enfim, por isso a 
importância da improvisação no trabalho do 
Stanislávski, principalmente no final da vida dele. 
“Em nossa arte da vivência (perejivánie), todo o 
momento de interpretar um papel deve ser 
reexperimentado (rerejit) e re-corporificado. Em 
nossa arte, muito é feito através da improvisação 
sobre o mesmo tema, firmemente fixado. Essa 
criatividade dá frescor e espontaneidade à 
execução (STANISLÁVSKI). Aí é o consciente. 
Nosso tema pode ser Romeu e Julieta, o primeiro 
amor, uma série de coisas que eu tenho como um 

ponto de partida, como Supertarefa, como ideia 
total, que também é algo consciente que vai ser 
um impulso. Se você não tem uma coisa fixada, 
você se perde o tempo todo, mesmo que este 
fixado depois mude no futuro, mas em algum 
momento você tem que ter alguma coisa fixa para 
poder agir. A perejivánie é jogo, é improvisação, é 
se relacionar com o outro em cena. E quando o 
outro me dá alguma coisa, eu vou me adaptar. Por 
exemplo, a Nair D’Agostini gosta muito do 
elemento Adaptação, você tem que estar aberto a 
se adaptar ao outro, e não querer que o outro faça 
o que você quer que ele faça. A criação está 
exatamente na relação, no jogo, não é fazer o que 
você quer, é fazer o que o outro está te dando, e o 
outro te ilumina. Então: “Afirmo que a vivência 
espontânea e intuitiva que é dirigida 
inconscientemente pela própria natureza é a mais 
valiosa e não se compara a nenhuma outra 
criação. Contudo, ao mesmo tempo, afirmo que, 
em outros casos, o sentimento vivenciado que 
não foi verificado, valorizado, sugerido pelo 
intelecto e pela vontade pode estar errado e 
incorreto” (STANISLÁVSKI). Olha como é 
complexo! Eu estou improvisando, super aberta, 
mas eu tenho que ter consciência disso. Se o meu 
pensamento não funciona não é aprendizagem. 
No Sistema de Stanislávski tem três bolinhas: a 
mente, bem no meio, a vontade e o sentimento, 
isso tem que estar equilibrado. Eu preciso pensar, 
eu preciso saber. Não é agir só por instinto, o ator 
não age por instinto, ele age com consciência 
também, é o inconsciente surgindo para virar 
consciente e assim sucessivamente. É legal a 
gente pensar que é um Sistema da perejivánie. “O 
objetivo da nossa arte não é apenas a criação do 
papel ‘de uma vida do espírito humano’, mas 
também sua transferência externa em forma de 



arte. Portanto, um ator deve não apenas vivenciar 
(perejivát) o papel internamente, mas também 
incorporar externamente a vivência (perejivánie) – 
que é a questão de colocar o corpo . A fim de 
refletir a vida mais sutil e muitas vezes o 
subconsciente, é necessário ter um aparelho de 
voz e corpo excepcionalmente sensível e 
perfeitamente desenvolvido. A voz e o corpo 
devem, com grande sensibilidade e 
espontaneidade, transmitir instantaneamente e 
com precisão os sentimentos mais sutis. É por 
isso que o artista da nossa arte deve muito mais 
do que em outras áreas da arte, cuidar não só do 
seu aparato interno, mas também do externo” 
(STANISLÁVSKI). Esta é a questão do corpo que 
eu falei. Eu tenho essa vivência, eu tenho 
inconsciente, eu tenho que improvisar e aonde é 
que vai se revelar este inconsciente? Através de 
onde? Na improvisação, mas através da ação. A 
nossa arte é a arte da ação. O nosso objetivo não 
é vivenciar na hora de fazer, nosso objetivo é criar 
ações para que a vivência aconteça, como na 
vida. Você não pensa “Ah, agora vou vivenciar uma 
experiência alegre”, você fala “Quero me divertir”, 
e aí tem muitos tipos de diversões: eu posso ir ao 
parque de diversão... Quando eu fui a um parque 
de diversão, foi com a escola uma vez, e eu inventei 
de ir àquele elevador, o que para mim não foi nada 
divertido. Isto é experiência, você vai para se 
divertir, e a idealização é só dar risada o tempo 
inteiro, só que quando se entra no brinquedo e se 
está vivendo a experiência, eu estava muito viva, 
eu tive muito medo. Isto aconteceu e é ação, não 
é a idealização de se ir para o parque e só dar 
risada. E todas estas experiências podem 
acontecer. Então a nossa preocupação enquanto 
atores é buscar a ação, porque é na ação que vai 
se revelar este inconsciente, onde se vai vivenciar. 

Na vida só se vivencia através da ação, você vai a 
um restaurante, você sai, acontecem coisas; 
quando alguém caiu da bicicleta, teve a ação de 
se jogar de alguma forma para não ser atropelado 
e isso causou uma série de coisas, aí é o 
inconsciente funcionando. Por isso a importância 
da ação. “A ‘verdade das paixões’ de Púchkin e a 
‘arte da  perejivánie’ estão ligadas  indissoluvelmente 
à ‘arte da ação’. Sem tal compreensão, não é 
possível alcançar a totalidade da ação psicofísica 
almejada por Stanislávski” (ZALTRON, 2016, p. 
113). Nas paixões de Púchkin é onde o Stanislávski 
vai pegar a verdade das paixões. O Púchkin tem 
esta frase que é a verdade das paixões, e 
Stanislávski vai usá-la para elaborar a questão das 
circunstâncias. Você descobre a verdade através 
das paixões, das coisas que te afetam. Por isso 
Stanislávski vai pensar em como fazer com que o 
ator também se afete, e aí a questão de se analisar 
a circunstância. “[...] a nossa arte é a arte da ação. 
A palavra ato (akt) provém da palavra latina ‘actos’, 
que significa ação; a palavra drama, com origem 
na Grécia antiga também significa ação. [...] 
Enquanto estão agindo em cena, é interessante, 
no momento em que deixem de agir, é enfadonho. 
[...]  Vocês chegarão a sentimento a partir da ação. 
E depois se esforcem o quanto for possível em 
exercitar essa linha. As Ações Físicas são válvulas 
para, no fim das contas, influenciar os 
sentimentos” (STANISLÁVSKI apud Zaltron, 2016, 
p. 114). Então é a ação que vai te levar à perejivánie. 
“Por meio das Ações Físicas vocês podem 
conhecer a vida que vão ter no novo papel não 
somente com a mente e os sentimentos, mas 
também com o corpo. Sim essa vida com o corpo 
e com a alma antes de conhecer e julgar” 
(STANISLÁVSKI). Quando você começa a 
experimentar o papel, você tem que experimentar 
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com o seu corpo, com a sua alma, com tudo antes 
de você conhecer melhor e antes de começar a 
julgar. “A ação física não é o objetivo em si, mas o 
meio para criação da linha exterior e depois 
interior da lógica e da coerência do 
desenvolvimento do papel” (STANISLÁVSKI). Isso 
passa a ser uma das coisas mais fundamentais 
no fim da vida de Stanislávski, não é uma ação 
que me revela, não é uma coisa que eu faço, mas 
isso tem um sentido e mais, você vai criar uma 
linha, e esta linha vai dar um sentido. O ser 
humano é maior do que uma pequena ação, ele é 
um conjunto de coisas, é um conjunto de ações 
em que a gente percebe quem é o outro. Quando 
você começa a conhecer uma pessoa, às vezes 
ela tem uma ação e você acha essa pessoa super 
legal ou o contrário, e quando você começa a 
conhecer essa pessoa melhor, conviver mais com 
ela, você começa a ver o conjunto de ações desta 
pessoa, e este conjunto de ações vai dizer quem 
ela é para você. Por isso que essa linha de ação é 
muito importante, não é uma cena que vai te 
revelar algo, mas um conjunto de cenas, porque 
se uma cena já revela tudo, acabou o espetáculo, 
ninguém quer ver mais nada. Por isso que o 
objetivo não é a ação em si, mas é uma ação 
somada à outra ação e à outra que vai criar um 
conjunto de ações e revelar um sentido muito 
maior, que está além das palavras. “Passo a passo, 
como os degraus de uma escada, essa lógica e 
essa coerência do desenvolvimento da ação levam 

o artista até resultados finais de cada tarefa em 
conjunto, ou seja, até a Supertarefa de toda a 
obra” (STANISLÁVSKI). Isso é muito bonito no 
Stanislávski! E por isso ele fala que a Supertarefa 
é muito importante, na verdade, o Superobjetivo, 
mas dizem que a melhor tradução é Supertarefa. 
Se eu tenho um Superobjetivo, que é aquilo que 
eu vou revelar com a obra, é dele que eu vou para 
as partes. O Superobjetivo seria todos os pontinhos 
do desenho, porque ele te dá um limite. E você faz 
as ações para ligar e revelar o todo. Então eu 
tenho que ter noção do todo, aprofundar as partes 
para conhecer melhor o todo e ter o todo. “O 
segredo das Ações Físicas é que elas não podem 
existir apenas por si mesmas. Elas são mortas 
quando são realizadas por si só e para si, isso é 
muito importante, pois às vezes a gente realiza a 
ação para a gente. As Ações Físicas são 
reanimadas por dentro, pelos impulsos psíquicos 
que justificam o trabalho do corpo” 
(STANISLÁVSKI). Esses impulsos são o 
inconsciente. O mesmo tema e experiências 
diferentes, aqui é quase um resumo meu para 
mim mesma. Estas fotos todas são do pôr do sol 
no mesmo horário em dias diferentes, no mesmo 
local, exatamente no mesmo local. 

SIMONE SHUBA – Tirei estas fotos todo 
dia às 19:40 horas, todas elas, cada dia um dia. 
Um mesmo tema pode ser expresso de forma 
totalmente diferente, é a ação e o movimento. Para 
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se ter ação precisa ter movimento. Stanislávski 
fala: “Onde há movimento, há ação.” E onde há 
movimento, há vida, e a ação gera movimento. 
A busca para a realização da arte da perejivánie 
nunca foi e nem será um caminho fácil e sem 
obstáculos, pelo contrário, requer do ator, do 
diretor e do pedagogo um processo árduo de 
persistência, renovação e entrega, ao mesmo 
tempo em que necessita de paixão, respeito, 
vontade e amor à arte e à criação. E é bonito, 
porque se fosse fácil a gente talvez não gostasse. 
Para mim, não tem nada que dê mais trabalho, 
mas também não existe nada mais apaixonante, 
maravilhoso e intenso na vida do que os meus 
filhos. Eu acho que a arte da perejivánie, a questão 
da natureza é isto, é educar um filho, porque é 
tudo na base da experiência mesmo, de tentativas 
e erros. Quantas vezes a gente erra, os nossos pais 
erram, nós que somos pais erramos, mas a gente 
erra pelo amor, erra e corrige, é um trabalho. Por 
isso o Stanislávski fala que é a mesma coisa que 
gerar um espetáculo é você gerar vidas humanas, 
é você falar da alma humana, e a alma humana é 
uma coisa muito vasta, a alma humana é infinita, 
tem milhões de possibilidades, e a gente tem 
que descobrir algumas das possibilidades dentro 
destas milhões. E o Stanislávski vai criar o seu 
Sistema e os seus métodos para isso. Não é fácil, 
mas não tem nada mais prazeroso. O resultado 
criador da arte da perejivánie consiste na criação 
viva, não em uma cópia do papel tal qual foi 
produzido pelo poeta, não no próprio artista tal qual 
o conhecemos na vida e na realidade; é uma nova 
criação, um ser vivo com traços herdados tanto 
do artista que o concebeu e deu luz a ele quanto 
do papel que o fecundou; é uma nova criação, 
espírito do espírito, carne da carne, do papel e 
do artista; é a criatura viva, orgânica; é única e 
apenas pode nascer no meio das misteriosas leis 
da própria natureza, na confluência dos elementos 
orgânicos, espirituais e corporais do ser humano 

do papel e do ser humano artista. Tal criação 
que passa a viver entre nós pode agradar ou não 
agradar, mas ela existe e não pode ser outra. 
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