
 | CADERNO DE REGISTRO MACU (PESQUISA)17

dossiê

MESA REFLEXIVA “A Prática do Étude no 
Processo Criativo do Ator”

PALESTRANTES: Angélica Di Paula, Felipe 
Rocha, Marcela Grandolpho e Simone Shuba

MEDIADOR: Felipe de Menezes
Realizada em 31 de janeiro de 2019, na Unidade 
Barra Funda do Teatro Escola Macunaíma. 

SINOME SHUBA1 – Que bom estar aqui de 
novo! Nós quatro nos organizamos da seguinte 
forma: eu vou falar um pouco do olhar da Maria 
Knebel e depois a Angélica vai falar do Veniamin 
Filshtinky, a partir de um texto que nós, professo-
res, lemos e trabalhamos em nossas reuniões e 
que se chama “Educação Através de Études”. Na 
verdade, este texto deu o start de tudo isso e é 
por causa dele que nó estamos aqui. Cada um de 
nós pesquisou uma parte deste texto para expor 
hoje. Então, eu vou falar da Maria Knebel, a An-
gélica, do próprio Filshtinky, que é um professor 
de São Petersburgo; o Felipe vai falar do Toporkov, 
que foi ator da última fase de trabalho do Stanis-
lávski; e a gente termina com o olhar do Demídov 
apresentado pela Marcela. A gente fez esta mesa 
para falar de vários pontos de vista do étude, que 
foi uma prática importante no final da vida do Sta-
nislávski. Na verdade, eu acho que durante a vida 
toda dele ela foi importante, mas a gente fala no 
final só para valorizar. Eu acho que a prática do 
étude existe desde sempre no trabalho do Stanis-
lávski, e ela vai se transformando. O Stanislávski 
vai pegar a ideia dos études das Artes Plásticas. 
Nas Artes Plásticas, étude é quando o pintor resol-

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

ve fazer um quadro, só que antes de gastar a sua 
preciosa tinta, ele faz um esboço deste quadro, um 
estudo, em que ele pode apagar ou inserir coisas. 
Este esboço é o processo de criação do artista. O 
étude não visa uma finalização, o seu objetivo é 
uma investigação, é buscar um esboço. Depois 
que você realiza um primeiro esboço, que você 
faz algumas descobertas, você vai para uma outra 
etapa do étude, que, para o artista plástico, é a da 
cor.  O Stanislávski tem uma fala que eu adoro: “A 
descoberta de si mesmo no papel e o papel em 
si mesmo.” Esta relação com o papel vai se dar 
no étude, neste esboço, que vai se afinando. Então 
qual a diferença entre cena e étude? A cena é algo 
que já está finalizado, e o étude é um processo, 
que começa cru. No étude você começa a fazer os 
primeiros traços e vai elaborando até falar: “Nossa, 
é isso!” É como um bolo saindo do forno: primeiro 
você tem que ter os ingredientes, depois é experi-
mentar para saber como fica, e o bolo saindo do 
forno é a cena. A Maria Knebel fala que o objetivo 
do étude é tocar profundamente na essência da 
obra. Eu gosto muito disso, porque a nossa grande 
questão é sempre como abordar uma obra, uma 
obra dramática, e o étude é esse meio. Quando a 
gente pega um texto, a gente já quer fazer a cena 
como vai apresentar. Mas tem um processo, como 
o nascimento de uma criança, que precisa nascer, 
crescer, se alimentar. Na relação com uma obra, 
o objetivo primeiro é você penetrar a sua essên-
cia, se encontrar nela e ela te encontrar. Este é o 
grande objetivo para Maria Knebel, que fala que a 
questão da Análise Ativa, de se analisar uma obra 
ativamente, é descobrir o texto no corpo, como eu 
disse ontem, no corpo, na mente, na alma e no 
sentimento, tudo junto, porque é uma coisa sistê-
mica. Por isso o étude passa ser mais importante 
ainda, porque é com o meu corpo que eu vou des-
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cobrindo as coisas para poder de fato criar den-
tro de mim um estofo, um encontro. O Veniamin 
Filshtinky fala de se apropriar dos acontecimen-
tos, que é se apaixonar pela obra, este é o meu 
primeiro encontro. E como a gente se apaixona 
por alguém? Tem o amor à primeira vista, mas fora 
isso, existem pessoas que você acha meio assim 
e depois fala: “Nossa, não é que a fulana é legal! 
(Risos) “Deixa eu me aproximar dela, conhecê-la 
melhor, saber como é a vida dela!” Quando a gente 
está próximo de alguém, a gente se apaixona por 
esta pessoa independente de quem for. Quando 
a gente conhece alguém de verdade, a gente se 
apaixona pela pessoa. Tanto é que quando a gente 
convive muito com alguém, e este alguém sai da 
gente, dá uma balançadinha. A proximidade com 
o texto é amor, é paixão, é conhecer bem a obra 
para você se apaixonar por ele. Este é o primeiro 
passo, que se realiza por meio do étude. Primeiro 
eu me apaixono, depois vou entendendo os acon-
tecimentos, e cada vez que eu os entendo, eu me 
apaixono mais. É daí que vai surgir uma obra. A 
Maria Knebel fala sobre o que eu estou explican-
do aqui, que o ator compreende o texto depois de 
fazer um étude corretamente. Quando você faz, 
aquilo te causa algo e você não fala: “Arrasei!” 
Quando você fala “Arrasei!”, desconfie! (Risos) 
Mas quando você fala “Nossa...”, aquele “Nossa...” 
que nem há palavra para descrever, então você fez 
corretamente. “Depois de transmitir tanto pelas 
ações como pelas palavras, são os pensamentos 
do autor. Acontece então o verdadeiro encontro ar-
tístico entre ator e autor, um alegre encontro que 
futuramente dará frutos em cena.” Isto é lindo e é 
sobre o encontro, este encontro que tem que ficar 
cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo. Isto 
é um pouco da Maria Knebel e de suas falas. Ago-
ra eu passo para a Angélica. 

ANGÉLICA DI PAULA2 – Eu peguei o trecho 
que vou ler agora de um artigo da Michelle Zaltron 
(2015, 184), e ele tem muito a ver com a fala da 
Shuba: “A prática do etiud, que pode ser traduzido 
como estudo, constitui um exercício de investiga-
ção da ação que envolve o aparato psicofísico do 
ator em sua totalidade física, mental e emocional. 
O etiud, como ‘núcleo criativo’, possibilita o aper-
feiçoamento do trabalho do ator ao acionar todos 
os elementos do ‘sistema’ para a realização da 
ação.” Este artigo se chama “A Prática do Etiud no 
‘Sistema’ de Stanislávski3” e é muito fácil de se 
encontrar na internet. Eu gostaria que a gente 
prestasse atenção nesta relação, que a Shuba dis-
se, com o aperfeiçoamento. O estudo permite que 
eu, como artista, como ator-criador, comece a 
prestar atenção no meu desenvolvimento, no meu 
aperfeiçoamento, no meu aparato, nas minhas 
habilidades técnicas, no meu corpo, na minha 
voz, mente, espírito, na minha sensibilidade, na 
minha empatia, no meu olhar para o mundo. Mas 
como assim? É uma coisa mágica? Eu vou me tor-
nar melhor por causa disso? É! Eu adoro fazer 
analogias, que às vezes são péssimas. (Risos) 
Mas eu fiz uma analogia, em que eu acredito ver-
dadeiramente: eu acho que o étude tem uma rela-
ção com a nossa própria vida. Eu posso viver a 
vida a passeio, não me relacionar com as coisas 
que acontecem para que elas me modifiquem 
como ser humano, me potencializem, me façam 
criar uma relação profunda com as coisas ou sa-
ber me proteger de certos acontecimentos. Uma 
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Integrou por quatro anos o Centro de Pesquisa Teatral (CPT), coordenado 
por Antunes Filho. Atualmente integra o coletivo Cine.das e é professora do 
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relação de busca para conseguir se desenvolver 
como ser humano, evoluir. Ou ainda eu posso pas-
sar a minha vida inteira sem me relacionar com o 
que acontece, sem que os acontecimentos me fa-
çam pensar, me façam agir de outra forma, me 
sensibilizem para que eu possa, em uma situação 
análoga, agir de modo diferente. Eu posso viver e 
já ter alcançado certa idade, mas não ter aprendi-
do, por exemplo, a ter empatia pelo outro. Mas eu 
posso viver me observando como ser humano e 
tentando melhorar. Eu acho que tem esta diferen-
ça no étude: você passa de um leitor, de um pro-
cesso analítico, mental, para um processo que 
envolve o teu corpo. No Iniciantes, quando você 
entra para fazer os jogos, o teu corpo, de certa ma-
neira, está travado, ele não escuta, ele ainda não 
se posiciona de forma a explorar o espaço. Mas 
com a vivência dos jogos – e não é exatamente um 
processo racional –, você vai se comportando me-
lhor no espaço, vai de deixando levar intuitivamen-
te pelo processo de jogar com outras pessoas, 
entendendo melhor o tempo-ritmo do jogo e se 
colocando mais, fluindo. O étude está muito próxi-
mo desta relação de experienciar, de sair de um 
processo puramente mental. Em uma relação 
muito racional diante de uma obra ou de uma fer-
ramenta do Sistema Stanislávski, quando a gente 
se levanta para fazer uma ação, ela não é verda-
deira, porque a gente não a está vivenciando. A 
gente racionalmente estabeleceu um objetivo 
para esta ação e quer fazê-la mas isso mata a mi-
nha ação, que passa a ser demonstrativa e não 
vivenciada. Então com um ator pode se desenvol-
ver na relação com o étude? São os estudos que 
exigem que a gente busque se tornar um ator ob-
servador, um ator crítico, um ator atento. Só que, 
ao mesmo tempo, este ator crítico e atento tem 
que ser muito generoso consigo mesmo, muito 
poroso, tem que ter muito espaço interno e liber-
dade. Se ele for muito crítico, ele não se permitirá 
o processo de estudar, de ser livre para errar, e se 
ele for só pela intuição, ele perde a capacidade de 
avançar. É necessária uma mescla entre estes es-
paços. Eu brinco com meus alunos que é ser Su-

flair, o chocolate aerado que quando você põe na 
boca derrete. Você tem que ter espaço, o ator é 
este espaço em que o ar pode entrar, as coisas 
podem acontecer, mas generosamente. “O étude 
é importante no início do processo de estudo, 
quando um exercício se transforma em étude. 
Étude é o meio para mobilizar toda a biografia es-
piritual de um estudante, o canal de conexão en-
tre os mundos internos de um ator e de uma per-
sonagem. Essas são embarcações comunicativas. 
Finalmente, o método de études ajuda um ator em 
seu trabalho concreto em um papel em todas as 
etapas da produção. Étude ajuda a manter o já 
criado papel vivo” (FILSHTINKY, 2013, p. 129). É 
muita coisa! A gente se encontra toda sexta-feira 
nas reuniões pedagógicas, e isso modifica cons-
tantemente a nossa prática. Faz dez anos que eu 
estou aqui, e essa troca me alimentou, me modifi-
cou como artista, como professora, e acho que, 
para todos nós, isso é uma constante. Então, se-
guindo pelos nossos estudos nestas reuniões, 
como a Shuba falou, a ideia dos études vem das 
Artes Plásticas, mas se a gente parar para pensar, 
eles são modelos, tentativas de se criar algo. Se a 
gente pensar no Leonardo da Vinci, alguns de 
seus esboços se tornaram obras. Se a gente pen-
sar na música clássica, como a de Chopin e de 
vários outros compositores, tem études que po-
dem ter sido feitos para se criar uma obra maior 
ou sobre um tema. Eu não sou uma pessoa que 
toca instrumentos musicais, mas eu tentei tocar 
violão e lembro dos momentos em que eu fazia 
um dedilhado ou de quando uma pessoa toca a 
escala no piano. Eu estudei na UNESP e eu ouvia 
muito estes exercícios lá. Isto é claramente uma 
atividade que eu estou fazendo para melhorar a 
minha relação com um determinado instrumento, 
com um determinado acorde. E quando é que os 
exercícios, como os que eu citei, se transforma 
em études? Eu não sei se essa resposta exige algo 
preciso, porque a gente está falando de arte. Mas 
na visão do Filshtinky, o exercício é uma tentativa. 
Ele dá um exemplo que eu acho que, no primeiro 
semestre, a gente usou coisas muito próximas 



dele no curso de PA1. O exemplo é: o aluno lava o 
rosto e escova os dentes como se ele estivesse 
acordando de manhã e tenta se relacionar verda-
deiramente com esta ação. Ele presta atenção no 
que está fazendo, imagina a torneira, a água, ten-
ta se relacionar de verdade. Tentar lembrar desta 
ação é um exercício, mas se você fizer isso várias 
e várias vezes, fica chato e perde todo o sentido. O 
Filshtinky fala uma coisa que eu amei! Ele diz que 
o exercício está louco para se transformar em étu-
de, está inclinado a se transformar em étude, e de 
tanto eu praticar essa relação de lavar o rosto, es-
covar os dente e me preparar para sair como eu 
faço de manhã, eu começo a introduzir um frag-
mento de vida nela. Quer dizer, eu estou lavando o 
rosto, mas eu tive insônia e dormi pouco, então eu 
já me coloco em uma circunstância; eu estou la-
vando o rosto e alguém está me esperando lá em 
baixo, é o meu primeiro amor, são os meus pais 
me cobrando que eu estou atrasada. A partir dis-
so, eu me coloco em circunstâncias e começo a 
experimentar, experienciar fragmentos de vida. 
Então eu esqueço de me relacionar com a tentati-
va de lembrar da água, de lidar com os objetos 
imaginários de modo verdadeiro e passo a viven-
ciar, passo a colocar vida no meu lavar o rosto e 
escovar os dentes. O Filshtinky também pontua 
que Stanislávski, em seus últimos cadernos, não 
sublinhou a diferença entre as noções de exercí-
cio e étude, talvez porque naquele momento ele 
não sentisse essa necessidade. Eu acho que para 
gente tem feito muito sentido diferenciar os dois. 
No étude a gente começa a se conectar com as 
circunstâncias, a vivenciar um fragmento, um pe-
dacinho de vida, que me dá a oportunidade de me 
trabalhar como ator. Lógico que eu estou falando 
de uma transição que demanda tempo, demanda 
vontade e não é de uma hora para outra. Às vezes 
você consegue vivenciar uma ação sem se preo-
cupar com ela, ou seja, sem se preocupar se você 
está vivenciando verdadeiramente um pedaço de 
vida, se você está na circunstância, ou se está só 
repetindo esta ação. A ação às vezes me envolve e 
eu a vivencio ou às vezes estou só demonstrando, 

fazendo algo para atingir o objetivo que eu estabe-
leci. O estudo sobre si mesmo é: “Por um lado, um 
estudo ‘dispara” dentro do material, por outro 
lado, um estudo ‘dispara” para dentro de si mes-
mo. É aqui que nós chegamos ao coração do mé-
todo de estudos: em primeiro lugar, é o canal de 
conexão entre o material e a própria vida, a de si 
mesmo” (FILSHTINKY, 2013, p. 120).  O Filshtinky 
fala do estudo sobre si mesmo e do estudo asso-
ciativo, que é quando os exercícios começam a 
declinar para um étude e o aluno a se relacionar 
com uma obra. Por exemplo, nós vamos estudar 
Romeu e Julieta, do Shakespeare, e peço que me 
tragam études que remetam ao primeiro amor de 
vocês ou a um amor não correspondido. Aí a gen-
te começa a entrar em um processo de trabalho 
sobre a biografia de vocês, a relação real de vocês 
com vida e a relação com a obra. A gente passa 
pelo momento em que você experiencia estar em 
cena, revivendo algo que seja biográfico, mas não 
exatamente como aconteceu, porque nunca será, 
relacionando isso com um trecho, com algum as-
sunto da obra, que pode sobre a relação entre pai 
e filho, sobre a relação entre diferentes gerações. 
E, a partir deste étude, a gente se aproxima do 
tema da obra ou às vezes de um trecho dela. Isso 
a gente realmente vivencia durante as nossas reu-
niões. Esse é o momento em que eu acho que o 
ator começa se tornar consciente da exploração 
do étude como algo que o faça se desenvolver; co-
meça a acionar o seu psicofísico de modo a con-
tribuir para a obra como algo que não esteja sepa-
rado de você. Enfim, isso vai longe e o Felipe e a 
Marcela vão falar mais sobre essa relação. Eu ain-
da queria ler uma última citação do Filshtinky 
(2013, p. 128): “Étude é sobre lutar contra a forma, 
o texto mecanicamente memorizado, a cena, ou a 
situação em que forma pode ser boa, mas ‘endu-
rece’. A forma pode gradualmente superar e su-
primir o conteúdo, vibrando por dentro. É por isso 
que é importante dizer no tempo certo: ‘Forma, 
conheça o seu lugar’!” Isso que o Filshtinky fala 
colabora muito com o que o Macunaíma vivencia, 
com o que a gente vive nos nossos processos, que 
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é lutar contra algo que estagne vocês ou que dei-
xe vocês com medo de fazer algo no aqui agora. 
Inclusive o nosso tema da mostra do semestre 
passado foi sobre isso: o aqui e agora. A gente 
tende a querer repetir algo que foi bom em cena, 
mas a gente está falando de uma matéria viva, a 
gente está falando de um tempo presente. E mes-
mo que eu use uma referência da minha vida, o 
Filshtinky deixa muito claro isso, eu preciso me 
relacionar com o que está acontecendo no aqui e 
agora. Algo aconteceu lá, mas agora você está se 
relacionando neste tempo. Então tem a relação 
das apresentações, o como a gente faz vocês se 
aproximarem do texto, se este for o objetivo, tem o 
processo, como a Shuba falou, de se apaixonar 
por uma obra, por um autor e pelas palavras dele 
e não necessariamente apenas reproduzir as pa-
lavras do texto, mas sim manter esse espírito de 
estudo, de presença, de estar aqui comunicando 
algo, de estar poroso para quem eu compartilho 
isso, para a minha plateia. Agora é com o Felipe. 

FELIPE ROCHA4 – Eu fiquei pensando no que 
dizer e acabei escolhendo um livro base que eu 
gosto muito, Stanislávski Ensaia – Memórias, do 
Vassíli Toporkov, que já era um ator importante e, 
depois de um tempo, entrou para o Teatro de Arte 
de Moscou. Eu acho que é uma experiência muito 
interessante a dele, porque ele viveu tanto no 
teatro de representação, como Stanislávski 
chamava, quanto no teatro da vivência, que era o 
Teatro de Arte de Moscou. E eu acho que ele 
consegue, neste livro, perceber um pouco a 
diferença entre um lugar e outro e acho isso 
importante. Eu fiquei pensando no que eu 
precisaria trocar aqui e eu acho que é sobre este 
livro. O Toporkov trabalhou com o Stanislávski 
quando ele já estava quase morrendo e foi um dos 
escolhidos para passar adiante o legado do 
Sistema. Para isso, ele convidou várias pessoas 
para praticá-lo. O Stanislávski tem frase que gosto 

4. Ator e diretor, é Bacharel em Direção Teatral pelo Departamento de Artes 
Cênicas da USP e ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma.  Atualmen-
te integra o núcleo artístico dos Heterônimos Coletivos de Teatro e é profes-
sor no Teatro Escola Macunaíma.

muito: “Entender é saber fazer!” Eu acho essa 
frase muito importante, porque não é só entender 
conceitualmente o Sistema, mas para você poder 
trocar, você tem que entender na prática e no teu 
corpo. E o Stanislávski, então, convidou algumas 
pessoas que praticaram o Sistema para poderem 
seguir ensinando após sua morte. A questão que 
eu acho importante levantar sobre o étude é tentar 
entender de que teatro a gente está falando, não 
enquanto linguagem estética, mas enquanto 
essência. Eu acho que o étude não é exatamente 
um procedimento que serve para toda e qualquer 
criação, mas acho que para toda e qualquer 
linguagem estética sim. Acho que ele tem 
princípios claros que revelam o que esse homem 
sonhou ao longo de sua vida. Acho que essa 
perspectiva dele enquanto sonhador é o que mais 
me interessa neste momento, a questão do sonho 
me envolve bastante. Os tempos são difíceis e 
acho que sonhar é uma ato de resistência. A mim 
parece que esse homem passou a sua vida inteira 
sonhando e não chegou a nenhum resultado final, 
mas se estivesse vivo até hoje, ele ainda estaria, 
sem dúvida, se reinventando. Acho isso 
importante, porque às vezes parece que “Ah, 
entendi! É isso!” Acho que não, acho que era isso 
que ele estava pensando naquele momento e 
acho que o grande sonho dele era o de um teatro 
vivo. Eu escolhi uma primeira frase, que é um 
trecho do Stanislávski comentando um ensaio do 
Toporkov com todos os atores: “Vocês percebem 
cada visão cênica, cada encenação maravilhosa, 
singular e surpreendente que aparecia cada vez 
que vocês tentavam?” Eles estavam fazendo uma 
série de études. “Impossível fazer marcações 
assim! Como seria bom se cada vez pudesse ser 
diferente. Eu sonho com um espetáculo no qual 
os atores não soubessem qual das quatro paredes 
da caixa cênica seria aberta para os espectadores” 
(TOPORKOV, 2016, p. 199). Eu gosto muito desta 
citação, porque acho que ela aponta um caminho 
de que o teatro ele está falando. Quando ele diz 
isto, ele está falando: “Ah, eu não eu vou marcar!” 
Marcar quer dizer: eu entro aqui, a Marcela entra 
ali, e a gente olha para lá... Mas, desta forma, 



como eu me relaciono no tempo real? O que 
importa é a relação e não se eu estou do lado de lá 
ou de cá ou de costas. O que importa é a relação 
humana entre a gente, e ela pode acontecer de 
costas, de lado. Depois que a gente entende a 
obra, tanto faz as relações estéticas ou a 
linguagem que a gente vai escolher, contanto que 
a gente tenha a apropriação desta obra e possa 
vivê-la; neste momento do teatro de quarta parede, 
com qualquer uma delas aberta. Acho que a 
questão para ele, enquanto pesquisador, ator e 
encenador era como fazer isso. É muito bonito a 
gente pensar “Eu quero esse teatro!” Mas a 
questão não é a ideia, é o como, que prática 
consegue me encaminhar, enquanto ator, para 
que eu possa viver o aqui e o agora em qualquer 
proposição de cena, entendendo a relação 
humana. Eu acho que esta é a prática do étude, é 
o caminho como metodologia prática do Sistema. 
Um outro trecho que eu acho que tem a ver com 
isso, para a gente entender de que teatro estamos 
falando, é: “Stanislávski recusava categoricamente 
as encenações que, por mais que possuíssem 
uma concepção corajosa, não fossem justificadas 
pelo trabalho do ator por sua arte, que não fossem 
apropriadas ou vividas pelo ator. Melhor algo 
menor, mas simples, mas dentro das possibilidades 
do ator, do que uma explosão estéreo que ficasse 
para além das suas capacidades. Para ele, 
encenação que não levasse em consideração as 
possibilidades do ator jamais seria um plano, 
nunca conseguiria se tornar espetáculo. Ainda 
que fossemos capazes no espetáculo assim, de 
reconhecer a imaginação do diretor, a obra jamais 
chegaria ao coração dos espectadores. Logo, 
permaneceria inútil” (TOPORKOV, 2016, p. 169). 
Eu acho muito bonito este trecho, porque ele traz 
mais alguns apontamentos de que teatro a gente 
está falando. Acho que para a gente, enquanto 
escola, enquanto alunos e professores, traz 
muitas coisas. Tem algo que é: “Ah, mas e a 
encenação, como vai ser?” É necessária a calma. 
O nosso foco é o trabalho do ator. O que a gente 
consegue construir, enquanto um coletivo, neste 
semestre, que seja realmente vivido? Isso é muito 

importante e acho que aponta o que ele queria 
com esse teatro. Acho lindo o “chegar ao coração 
do espectador”, o teatro que toca o coração. 
Stanislávski,  no caminho de tocar o coração, cria 
uma obra que é de fato vivida pelos atores e não 
que se sobressai pelos efeitos de encenação ou 
pelas grandes ideias do diretor, mas pela 
compreensão do coletivo naquela prática. “A arte 
do teatro é tal que requer inovação constante do 
trabalho constante sobre si mesmo. Foi construída 
sobre a reprodução e a transmissão da vida 
orgânica e não suporta formas e traduções 
engessadas, por mais belas que sejam. Nossa 
arte é viva e, como tudo que vive, encontra-se em 
movimento e desenvolvimento. Algo que ontem 
foi bom, hoje já não serve mais. O mesmo 
espetáculo amanhã não será o de hoje. Essa arte 
requer uma técnica especial, que não é a técnica 
do estudo de procedimentos e recursos teatrais 
específicos, é a técnica de domínio das leis da 
natureza criativa do ser humano, a capacidade de 
agir sobre essa natureza, de conduzi-la; a 
capacidade de descobrir a cada espetáculo as 
possibilidades criativas da sua intuição” 
(TOPORKOV, 2016, p. 175).  Eu acho esta uma 
ótima definição do que é o étude. O étude é esta 
fé, que não é a técnica específica de uma 
linguagem, mas é uma tentativa de se aprender 
com os atores a perceber as leis da relação e da 
natureza humana; como eu consigo conduzir, 
criar a partir delas, sendo este o caminho para eu 
esteja em uma posição sempre aberta e livre na 
cena. “‘O que aconteceu?’, disse o Stanislávski ao 
terminar o ensaio. Vocês foram tomados por uma 
onda de intuição e fizeram a cena 
maravilhosamente. Isso é o mais valioso na arte. 
Sem isso não há arte. Vocês nunca mais 
conseguirão fazer assim. Poderão fazer pior ou 
melhor, mas houve algo aqui que é irrepetível e 
por isso valiosíssimo. Tentem repetir e nada 
acontecerá. Isso não pode ser fixado, é possível 
fixar apenas os caminhos que os trouxeram a tal 
resultado. E eu os importunei na busca da 
sensação da verdade das Ações Físicas mais 
simples. Esse é o caminho para despertar a 
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intuição” (TOPORKOV, 2016, p. 151). Eu acho que 
aqui ele aponta um caminho possível para o nosso 
trabalho, que não é repetir o que eu fizemos, mas 
entender o caminho que levou a nossa intuição a 
estar desperta para que eu conseguíssemos 
chegar àquele lugar. Acho que isso é a grande 
dificuldade e talvez a grande beleza em questão. 
Acho que para a gente, enquanto atores, aceitar 
este lugar de não querer repetir o que foi bom é 
difícil. Na verdade, tentar entender que caminho é 
esse é o que a gente chama de Linha de Ação. Se 
eu entendo a Linha de Ação, eu posso vivê-la e 
tentar acessar a minha a intuição cada vez que eu 
retomo o caminho interno que me motivou a viver 
isso. E eu posso viver, a cada vez, de um jeito 
diferente. Tem um trecho, em que um ator diz: 
“Acho que, aqui, Tchítchikov sente…” ao que 
Stanislávski responde: “Não pense sobre isso, 
pense sobre como ele age. E então?”  (TOPORKOV, 
2016, p. 89).  Aqui ele lança uma questão que a 
gente sempre vive, que é focar muito na sensação, 
no que a personagem sente... Acho muito legal 
este livro, porque o Toporkov coloca nele as 
mesmas dúvidas que nós, enquanto atores, 
enquanto alunos, temos. Ele reclama das mesmas 
coisas, os atores de que ele fala acham um 
absurdo não poder falar o texto. É a mesma coisa 
e é maravilhoso! Tudo igual! (Risos) Mas acho que 
é isso, é uma mudança de perspectiva, que se 
desloca do que a personagem sente ou do que eu 
sinto, para o que ela faz, no que ela age. E a 
sensação é resultante da ação. Esta frase, para 
mim, é a mais bonita de todas: “Nada para si, tudo 
para o parceiro. Verifique através do parceiro se 
você está agindo bem” (TOPORKOV, 2016, p. 89). 
Acho que aí tem outra chave linda do que é o 
étude e de como a gente se coloca nele. Tem outro 
trecho muito bonito, em que o Stanislávski 
pergunta para o Toporkov depois de uma pausa 
num momento do texto: “Por que você fez esta 
pausa? Ela é horrível.” E o Toporkov responde: 
“Porque eu achei bom.” Mas o Stanislávski fala: 
“Aí é que está o problema, você está pensando o 
texto por você, no que você acha bom. Mas essa 

pausa no meio te ajudar a dizer essa frase para o 
outro?”, e pede: “Pensa no outro e fala!” E o 
Toporkov fala sem a pausa. É isso, pense no texto 
a partir do que você quer dizer para o outro e não 
da pausa que você acha bonita na cena. Só para a 
gente entender uma dúvida que sempre aparece: 
“Mas não tem personagem, sou só eu? O que é 
personagem?” Acho que aqui tem um caminho 
interessante para a gente entender esta situação. 
O Stanislávski fala: “Então, viram só, muito bom, 
percebam como é preciso ter cuidado ao tatear o 
papel, como é preciso cuidado para tecer as finas 
teias de aranha que compõem o tecido orgânico e 
vivo do comportamento da figura cênica. É preciso 
tecê-las muito cuidadosamente ou elas se 
romperão. Não tentem tecer com a multicorda do 
ofício teatral, continuem a trabalhar, não forcem 
nada, partam cuidadosamente das ações mais 
simples e cotidianas, orgânicas, não pensem por 
enquanto na figura cênica. A figura cênica virá 
como resultado das suas ações corretas nas 
Circunstâncias Propostas pelo papel” (TOPORKOV, 
2016, p. 142). Acho esta fase muito interessante 
para a gente entender a ideia da figura cênica 
como resultado. Não é “Ah, eu estou fazendo 
Hamlet...”, mas sim “Eu estou agindo nas 
circunstâncias do Hamlet.” E, se você agir 
corretamente, todo mundo que te ver, vai falar: 
“Olha, o Hamlet!” (Risos) Quando eu ajo nas 
circunstâncias corretas de um determinado 
material, imediatamente uma figura cênica 
começa a surgir como resultado. Mas em nenhum 
momento eu estou buscando ser esta figura. Sou 
eu entendendo em mim mesmo a relação com o 
material.

MARCELA GRANDOLPHO5 – Eu vou falar 
para vocês agora do que é o étude na perspectiva 
do Nikolai Demídov. Para que não sabe, Nikolai 
Demídov trabalhou com Stanislávski durante trin-

5. Professora, atriz, diretora e preparadora vocal. Única brasileira formada 
pela Demídov Summer School para ensinar a prática do Método Demídov 
sob supervisão do professor Andrei Malaev-Bábel.



ta anos e foi uma pessoa muito próxima dele, com 
quem ele compartilhava as suas pesquisas, as 
suas dúvidas, os seus processos para pensar o 
Sistema e o que seria o trabalho do ator. Demídov, 
antes de fazer teatro, era médico psiquiatra, e esta 
sua formação influenciou também no modo dele 
pensar o teatro e desenvolver sua própria pesqui-
sa. Ele foi um dos três professores originais do 
Sistema. E, quando ele vai ensinar o Sistema no 
Teatro de Arte de Moscou, Demídov se depara 
com todas as questões que já foram citadas aqui 
pelos meus colegas: Como lutar contra a formali-
dade dos atores? Como lutar com a vontade imen-
sa de decorar o texto? Como manter vivos e espon-
tâneos os atores já treinados? Quais os 
procedimentos para ajudar a manter o caminho 
para o trabalho da intuição, para que o ator possa 
deixar também o inconsciente trabalhar no seu 
processo criativo? Este é também um dos grandes 
objetivos do Stanislávski, cujas buscas são as 
mesmas coisas do Demídov, que vai pensar numa 
metodologia própria para desenvolver um proces-
so que ele chama de “experiência criativa”. E, 
como médico cientista, ele estabelece alguns pa-
râmetros para a sua pesquisa. Ele vai então pen-
sar nas seguintes questões: “Quais as condições 
essências para originar este processo? Como 
manter este processo vivo, em fluxo? Quais erros 
podem aparecer e como consertá-los?”  Ele é bem 
cientifico quando organiza o seu pensamento. E a 
chave para ele do processo de experimentação 
criativa é manter o ator no tempo presente, no 
aqui e no agora, no jogo constante, mesmo que 
este ator já tenha feito uma determinada peça um 
milhão de vezes. Esta frase que eu vou citar é qua-
se como o lema dele: “Sem arrependimento no 
passado e sem expectativa de futuro.” O experi-
mento com os études, para o Demídov partia da 
ideia de se manter presente no aqui e no agora. 
Quer dizer, quando eu vou para um étude ou mes-
mo para uma cena ou quando eu estou num mo-
mento de uma peça, eu não posso ficar preso ao 
que aconteceu ontem, como o Felipe acabou de 
falar, eu não posso preso àquilo que eu fiz no en-

saio e que deu certo ou que deu errado. O passa-
do está no passado. O que já aconteceu me orien-
tou para algumas experimentações e eu posso 
tentar refazer o processo que me fez chegar até lá, 
mas eu não posso nunca querer repetir o resulta-
do a que eu cheguei. Se eu estou no jogo, no aqui 
e no agora, esta relação viva vai me transformar, e 
toda vez que fizer esta ação, eu vou descobrir coi-
sas novas. Portanto, não há de se ter uma expec-
tativa de futuro, se nem se sabe o que vai aconte-
cer nele. Como ator, eu sei a Linha de Ação da 
peça, eu sei, por exemplo, que o Kóstia se mata no 
quarto ato de A Gaivota, de Anton Tchékhov, mas 
eu não posso já ficar deprimido no primeiro ato. 
(Risos) O quarto ato ainda vai chegar, e eu tenho 
que viver momento a momento. “O processo da 
experiência criativa. É por isso que os atores, an-
tes de mais nada, devem se envolver e cultivar sua 
própria capacidade de ceder livremente a reações 
reflexivas resultantes da sua percepção com o 
imaginário6” (DEMIDOV, 2016, p. 153). O que o De-
mídov quer dizer aqui? Que qualquer ação ou 
qualquer reação que a gente tenha deve vir da 
percepção de algo, e isso é a chave do étude para 
ele. A gente recebe um estímulo sensorial, e este 
estímulo provoca uma sensação psicofísica, ele 
afeta nosso físico e nosso psicológico, nosso pen-
samento, nosso externo/interno, e isso faz com 
que a gente responda de alguma maneira, faz 
com que nosso corpo responde de alguma manei-
ra a este estímulo. Para ficar mais claro, eu vou 
dar um exemplo que o próprio Demídov dá no livro 
dele para falar sobre o que seriam essas “reações 
reflexivas resultantes da percepção do imaginá-
rio”. O que seria isso? (Risos) Ele pede que se ima-
gine no seguinte cenário: um dia de inverno muito 
frio e você está na sala da sua casa; dentro dela 
está aconchegante, a temperatura está bacana, e 
você está fazendo alguma coisa, lendo, escreven-
do algo; de repente, você percebe que a sala es-

6. As citações feitas aqui estão originalmente em inglês e foram traduzidas 
por Marcela Grandolpho para a apresentação no I Seminário Stanislávski 
em Ação.
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espontaneidade e o estado criativo estão inevita-
velmente ligados e inevitavelmente coexistem. 
Essa liberdade está sempre presente em um even-
to criativo simples. Além disso, essa liberdade é a 
própria essência da criatividade” (DEMIDOV, 2016, 
p. 156).  Ou seja, sem liberdade e espontaneidade 
não tem processo criativo, não tem vivência. Você 
precisa desse espaço para cultivar a sua intuição 
e deixar que ela aja na cena; você não pode querer 
racionalizar todo o processo, controlá-lo. Contro-
lar, administrar, gerenciar são verbos que a gente 
usa muito. Como a Shuba mencionou, a gente lê 
um texto e às vezes vem uma cena a nossa cabe-
ça, que a gente já quer levar para o palco; mas 
todas estas pessoas que estamos citando aqui 
vão dizer: “Calma! Primeiro a gente vai para o étu-
de, primeiro a gente vai entrar em relação com o 
parceiro, a gente vai descobrir juntos no aqui e no 
agora o que o étude vai proporcionar.” Para Demí-
dov, a liberdade não é algo que pode ser conquis-
tado apenas no final de um processo. Ele vai dizer 
que eu não conquisto a liberdade porque já en-
saiei a peça um ano e agora eu a sei tão bem que 
então posso jogar com ela livremente. Ele fala: 
“Não, eu preciso da liberdade desde o início do 
processo, eu preciso que ela seja estimulada des-
de o princípio, porque ela é a base do processo 
criativo. Então ela tem que ser cultivada como 
uma segunda natureza” (DEMIDOV, 2016, p.156). 
E qual é a diferença do que é o étude para Demí-
dov para Stanislávski? Eles têm o mesmo objetivo. 
Só que, nos études do Demídov, um texto simples 
é dado aos atores e nada mais. Este texto fornece 
algumas das Circunstâncias Dadas, mas não de-
termina papéis, relacionamentos, lugar ou hora. 
Este texto nunca é discutido, mas simplesmente 
repetido várias vezes pelos atores. O condutor 
pede então que esqueçam o texto, que o joguem 
para fora de suas cabeças, e que permaneçam 
“vazios” por dois ou três segundos. Depois disso, 
o primeiro impulso que se seguir a este período de 
vazio deve ser seguido pelos atores, que devem 
permitir que este impulso viva durante o étude. O 
que se segue então é uma improvisação espontâ-
nea de circunstâncias incorporadas pelos atores 

friou muito e você vê que a janela está aberta; ime-
diatamente você sente frio e se levanta para fechar 
a janela. Segundo cenário: um dia de inverno vigo-
roso, e você está confortável na sua sala; a tempe-
ratura está agradável, e você lê um livro ou escre-
ve alguma coisa; entra uma pessoa, que se dirigi 
à janela; antes mesmo desta pessoa abrir a jane-
la, a percepção que você tem dela indo até a jane-
la te provoca alguma coisa, porque você já vislum-
bra a possibilidade do vento frio entrar. Terceiro 
cenário: você está na sua sala, em um dia de in-
verno, aconchegado lendo um livro ou escrevendo 
alguma coisa e entra o seu irmão; você já o conhe-
ce e sabe que ele é calorento; seu irmão então diz 
“Nossa, está abafado aqui” e olha para a janela; 
isto já te provoca uma reação. O Demídov vai falar 
que, na primeira situação, o frio é real, a janela foi 
aberta e você sentiu frio; na segunda e na terceira 
situações, a janela não foi aberta, mas a reação 
que o seu imaginário desperta para o frio que 
pode entrar já provoca reações psicofísicas em 
você. Ele fala do papel que o imaginário tem de 
provocar reações psicofísicas na gente e que são 
verdadeiras, acontecem no nosso corpo. Ele fala 
que este é um treino muito importante para o ator, 
porque trabalha com as circunstâncias de uma 
ficção: não necessariamente vai estar frio de ver-
dade na sala, mas mesmo assim a gente reage a 
esse frio. Quando o ator se vê diante de uma situ-
ação como essa, ele tem duas opções: 1) identifi-
car este impulso e falar sim para ele, colocá-lo em 
jogo; 2) controlar este impulso como na vida a 
gente normalmente faz, porque é um pouco de 
loucura a janela nem chegar a ser aberta, e gente 
já sentir frio. O Demídov fala que o ator precisa 
aprender a perceber estas reações, que são invo-
luntárias, e começar a falar sim para elas, permitir 
que o corpo responda aos estímulos que desper-
tam a sua imaginação. Ele diz que este é um pro-
cesso de muita coragem, que o ator precisa de 
muita coragem para falar sim para estes impulsos 
que surgem. E qual é o grande objetivo deste tra-
balho? Que o ator encontre liberdade e esponta-
neidade na cena, que ele trabalhe com a sua intui-
ção. Então Demídov diz: “A liberdade, a 



no curso do étude. “Percepção e ação. A capaci-
dade dos atores de perceber as circunstâncias e o 
parceiro é cultivada nos études. Uma vez que os 
arredores reais e o parceiro se tornam a fonte 
principal para a imaginação do ator, os études do 
Demídov abrem os canais perceptivos dos atores 
e desenvolvem a sua percepção criativa. O com-
portamento ativo e a vida emocional ocorrem nos 
études do Demídov assim como na vida, como re-
ações e circunstâncias percebidas, afirmando as-
sim a primazia da percepção sobre a ação” (MA-
LAEV-BABEL, 2015, p. 78). Como o Demídov está 
pensando no treinamento do ator pré-texto, pré-
-obra, ele cria os seus études pensando em como 
o ator pode desenvolver a sua intuição, a sua per-
cepção. Por isso, ele trabalha com um texto que 
são só palavras, frases simples que não determi-
nam nenhuma circunstância, que não dizem 
quem você é, onde está, como está, e você coloca 
isso em jogo no aqui e no agora através da per-
cepção de si mesmo e do outro. Eu vou perceben-
do quais circunstâncias vão se estabelecendo e 
vou jogando. Ao final do étude, existe uma conver-
sa a partir de perguntas, em que o condutor vai 
tentado trazer, para o consciente do ator, o que foi 
vivenciado naquele momento da cena. É um jogo 
de percepção da relação com o outro para se tra-
balhar a resposta sensorial e se eliminar os blo-
queios e a capacidade controladora que a gente 
tem de já querer saber tudo da cena. O Demídov 
propõe um étude do qual você não sabe pratica-
mente nada, e você tem que jogar com isso e des-
cobrir na relação o que está acontecendo. Só para 
finalizar, eu queria dizer que isso exige algo que 
ele vai chamar de “cultura da calma” e que é um 
lugar muito difícil para o ator. É muito difícil para 
o ator não saber as coisas, se colocar no vazio, 
não ter coisas pré-definidas. Isso gera ansiedade, 
faz a nossa cabeça ir à loucura e planejar um 
monte de coisas. Por isso, ele fala da importância 
do estado de calma, da importância de se ter cal-
ma para conseguir se escutar e escutar o outro. 
Ele diz que é só neste estado e nestes momentos 
de um vazio que, na verdade, a intuição acontece, 
ou seja, quando você não está já planejando o que 

fazer, mas está no estado receptivo para perceber 
o outro. É somente nestes momentos que a sua 
intuição vem e começa a agir. Então, apesar de 
temível, este estado é muito importante para o tra-
balho do ator. É isso!   
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