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REGISTRO DO WORKSHOP “ÉTUDE, AÇÃO E 
PERCEPÇÃO: STANISLÁVSKI E DEMÍDOV”, 
CONDUZIDO PELO PROFESSOR FELIPE 
ROCHA

Por Carolina Otoni1 

Nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2019, 
durante o I Seminário Stanislávski Em Ação: Um 
Olhar Investigativo Sobre o Sistema, aconteceu o 
workshop “Étude, Ação e Percepção: Stanislávski 
e Demídov”, com a condução do professor Felipe 
Rocha.

Foram dois dias de intenso treinamento a partir 
da técnica desenvolvida por Demídov que foi um 
grande parceiro de Stanislavski e a partir de sua 
experiência ao lado do mestre criou uma forma de 
ensaiar, estudar, com o objetivo fundamental de 
encontrar a vida do papel. 

A prática se dá sem muitas explicações, esse 
aspecto faz parte da pedagogia de Demídov, onde 
os conceitos vão surgindo conforme o trabalho vai 
se desenvolvendo. 

Deste modo, os participantes iniciaram o 
treinamento de aproximação da prática, que teve 
como principal objetivo o exercício da permissão 
dos impulsos, como disse o professor Felipe 
Rocha: “Está é a prática da permissão, [nela] o 
entendimento se dá por meio do fazer.”

Durante o workshop, foram realizados études 
em duplas e em grupos. 

O treinamento tem início com a assimilação 
técnica das falas criadas pelo condutor 
especificamente para cada participante. A 
assimilação deve ocorrer sem propor intensões, 
sem expectativas, sem criar histórias, de forma 

1. Diretora-pedagoga do Teatro Escola Macunaíma e atriz formada pela 
mesma instituição. Diretora e atriz da Ethos Cia. de Teatro, cursando 
Licenciatura em Artes pelo Centro Universitário Claretiano. 
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mais neutra possível e levando em consideração a 
postura corporal, que deve ser de disponibilidade 
e abertura. As palavras são aprendidas por 
meio da fala, da escuta e posteriormente com 
contato visual entre os envolvidos. Segundo 
Demídov, essas palavras devem ser “levadas 
para o estômago”, uma forma imagética de “não 
levá-las para a cabeça”, aproximando essas falas 
de si, tornando-as suas. Após a assimilação, os 
participantes fazem um esvaziamento mental por 
dois segundos, e o primeiro impulso que vier deve 
ser permitido, e o étude tem início. Esses passos 
são repetidos sempre antes de se iniciar qualquer 
tipo de étude na prática de Demídov.

O momento da finalização de cada étude 
é indicado pelo condutor e então cada dupla 
ou grupo compartilha as suas percepções na 
busca de trazer para o consciente tudo o que o 
inconsciente apresentou a eles durante o étude, 
treinamento fundamental para que cada vez mais 
o ator/atriz se dê conta de tudo o que foi encontrado 
dentro daquela relação que se estabeleceu.  As 
percepções vão desde sensações – quem eu sou, 
quem é o outro, qual o tipo de relação há entre 
nós, qual local em que estávamos? –, podendo 
chegar a aspectos mais profundos da relação, 
que remetem ao passado das personagens, o que 
com a prática sem dúvida é alcançado.

Conforme a prática vai se desenvolvendo, vão 
surgindo impulsos cada vez mais distantes dos 
que provavelmente ocorreriam nesta situação, 
mas para chegar a este lugar requer muito 
treinamento. Com o treinamento, é possível chegar 
à idade da personagem, as suas características 
físicas, a sonoridades específicas.

Todo o treinamento consiste em permitir os 
impulsos. Demídov diz que passamos a vida toda 
treinando para não permitir nossos impulsos 
orgânicos, como, por exemplo, rir de alguém 
que está ao nosso lado, e esta contenção pode 
chegar a ser física, com uma ação de segurar 
as próprias mãos, cruzar as pernas, segurar na 
cadeira, enfim, não nos permitir fisicamente a 
realização dos impulsos naturais do nosso corpo. 
E este é o grande desafio desta prática, pois 
permitir os impulsos é de certa forma ir contra 
aquilo passamos a vida inteira praticando, que é 

nos conter pelas mais diversas questões, quando 
na realidade ao não nos permitir, caminhamos 
na direção oposta à da natureza. Na busca de 
Stanislávski e de Demídov pela natureza humana 
em cena, o treinamento de permitir-se é um 
caminho potente para a criação da vida no palco.

Demídov faz uma analogia dos impulsos com 
um trem. O trem expresso é aquele mais potente, 
que te levará direto para o seu destino, que vai 
afetar o outro de forma mais significativa, sendo 
esse o primeiro impulso, aquele que se permitido 
trará a maior riqueza para a relação que está 
sendo estudada. O segundo impulso também 
é bom, mas não tão potente quanto o primeiro, 
é como se esse trem parasse em uma estação 
antes de prosseguir. Já o terceiro impulso ainda é 
bom, mas este vai parar em mais estações ainda. 
Esse treinamento é para que o ator/atriz sempre 
pegue o primeiro trem.

A proposta de Demídov é a da cultura da 
calma para que o caos não aconteça, quando o 
caos acontece há a perda da relação. O caos é 
como uma perseguição entre um gato e um rato, 
é pura reatividade ao outro que traz uma sucessão 
de bloqueios dos impulsos, a “cabeça” toma a 
frente do étude, o consciente passa a comandar e 
a relação se perde. Só por meio do inconsciente é 
possível viver a relação e manter o frescor a cada 
vez que ela acontece. 

O corpo fala o que você quer fazer. Permitir 
todas as sensações, não importando quais sejam, 
sem julgamento, atento a percepção física do seu 
corpo, da contração dos seus músculos, para aí 
a criação da vida acontecer. Para Demídov, se 
tornar passivo é fundamental no treinamento, 
mas não no sentido de não se fazer nada, isso 
daria um nó na nossa cabeça, uma vez que o ator/
atriz é um ser que faz, que age. “Ser passivo” é no 
sentido de deixar passar por você tudo o que vier 
de sensação própria e do outro, é cultivar a calma, 
é dar tempo para se perceber e perceber o outro e 
assim deixar fluir e a vida acontecer por meio dos 
impulsos. 

Durante o treinamento, ocorrem muitos 
Asanas ou Ássanas, que é a designação para as 
posturas na Yoga, surgem naturalmente no corpo 
dos participantes durante o étude. Ao permitir 



a posição, você se abre para o que vier, para a 
fluidez das sensações e percepção dos impulsos, 
e ela se torna para o corpo uma marca, um lugar 
aprendido, que ao ser repetido, o que pode ocorrer 
naturalmente quando o ator/atriz está tentando se 
lembrar do que viveu, traz de volta as percepções 
do momento em que ela ocorreu originalmente. 
Quanto mais aberto o Asana, mais disponível 
estará o corpo para perceber e seguir seus 
impulsos, e assim ao voltar para essa posição, 
você se lembrará de tudo o que foi vivenciado e 
trará a Memória Afetiva de volta. A retomada de 
um Asana também pode ser o ponto de partida 
para continuar um étude dentro desta prática.

Nos études, tanto de palco quanto em duplas, o 
Asana inicial, que pode também ocorrer durante, 
geralmente se dá com a projeção do plexo solar, 
forma inconsciente do corpo se abrir ao que 
estra por vir. É comum em jovens atores que o 
movimento inconsciente seja de não exposição, 
levando à contração do plexo ou até mesmo a 
encostá-lo na parede ou em uma mesa como 
forma de não se expor, o que acaba levando a uma 
não abertura para a fluidez dos impulsos.

Os participantes também praticaram os 
exercícios propostos por Demídov para treinar a 
singularidade no olhar e a percepção do impulso. 
A partir do lema “sem arrependimento do passado, 
sem expectativa do futuro”, sentados em cadeiras 
espalhadas pelo espaço, a sensação deve ser a 
de que você é a pessoa mais sortuda do mundo 
e você deve tentar encontrar em si a ingenuidade 
de um “bobo alegre”. Após o desvelamento do 
olhar, você deve começar a olhar para tudo o que 
tem no espaço, olhar para um ponto e depois para 
outro e outro, buscando sempre a singularidade, 
de forma que você esteja integralmente voltado 
para o que você está vendo e perceba toda a sua 
totalidade. Então, se vier uma vontade de ir até 
essa coisa, permita-se, vá até ela e se possível 
toque-a, perceba-a em todos os seus detalhes, 
quando achar que acabou, volte para seu lugar 
e descanse, não busque mais nada, não crie 
expectativas. Quando a vontade vier de novo, vá.

Em continuidade ao treinamento da percepção, 
a condução é para que o olhar encontre outro 
olhar, mantendo a mesma singularidade anterior. 

Da mesma forma com que encontra um olhar, 
você o deixa “sem arrependimento do passado e 
sem expectativa do futuro”. E assim segue para 
a aproximação, olhar de perto, tocar o outro, 
mantendo sempre o princípio do exercício. Tudo o 
que você faz é aquilo que você faz simplesmente: 
se você está descansando, é isso que está 
fazendo e está tudo bem. O exercício se estende 
para as sensações que estão por trás dos olhos 
do outro, os sons que se ouve, sensações a partir 
de estímulos sonoros e imagéticos dados pelo 
condutor, sempre permitindo integralmente a sua 
vontade, afinal, você é a pessoa mais sortuda do 
mundo.

Outro exercício para o treinamento da 
percepção se dá por meio da prática do impulso 
em duplas na cadeira. Um fica sentado, este 
permanece se sentindo a pessoa mais sortuda 
do mundo, sem expectativas, está tudo certo. O 
outro, posicionado atrás, deve tocar quem está 
sentado. Este deve permitir a primeira coisa que 
vier a partir do toque e deixar fluir a reação do 
seu corpo, e da mesma forma com que o impulso 
vem, deve-se deixá-lo ir embora, respeitando-o em 
sua totalidade. Quem está atrás deve permanecer 
o tempo todo fora do campo de visão do outro. 

Nestes treinamentos é fundamental deixar 
que os impulsos aconteçam em sua totalidade, 
permitindo que ele inicie e finalize no tempo certo, 
sem criar expectativas, historias imagéticas, 
movimentações determinadas mentalmente, 
apenas perceber, permitir e deixar ir.

Em um dos études em dupla, a relação teve 
início a partir do texto: 

A - Você também tem cachorro? 
B – Não. Só gato. 
Neste exemplo, o étude aconteceu, a relação 

foi vivenciada e reverberou até após o seu término. 
Ao tentarem se lembrar das sensações vividas, 
ambos naturalmente trouxeram para o corpo a 
Memória Afetiva reproduzindo Asanas e até o 
rubor de um deles, que só pode acontecer a partir 
da vivência. A energia permaneceu fluindo entre 
eles, o que só ocorre quando a relação realmente 
acontece.

Em um outro étude, um dos impulsos orgânicos 
não foi permitido.  Quando a atriz soltou o texto, 
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logo após o esvaziamento, o que ocorreu foi a 
tradução do texto por meio da sua mente, como 
quem pensa “eu tenho que falar algo, porque eu 
sou atriz” e, dessa forma, ela não cultivou a calma 
ao não se dar tempo de perceber a si e ao outro e 
consequentemente a relação. Quando isso ocorre, 
o texto vem produzido, isento de vida, porque não 
foi experienciado e sim pensado.

Em outros, ficou evidente a dificuldade 
em permitir 100% dos impulsos, e o bloqueio 
aconteceu a ponto de o ator/atriz se segurar na 
cadeira. Teve um em que a perna da atriz se moveu 
por diversas vezes como indicação de que o corpo 
dela queria se levantar, mas ela permaneceu 
sentada, travada, se segurando. Ao não permitir 
os impulsos a atriz deixou de afetar o outro e 
consequentemente impediu a fluidez da relação.

Fazer uma certa pergunta a um desconhecido 
pode parecer estranho se a questão for levada 
para o controle da mente. No étude, é preciso 
estar aberto, esquecer o texto e focar na relação, 
assim a pergunta fará sentido, porque há ali uma 
relação que ainda não foi descoberta, e estar 
aberto fará com que ela aconteça.

Tão importante quanto o que sabemos sobre 
a personagem é o que não sabemos sobre ela. 
Ações inconscientes que surgem durante o étude 
que por assim serem não quer dizer que são ações 
vazias, sem objetivos. Demídov falava que nem 
tudo o que o ator/atriz faz em cena ele/ela sabe 
o porquê. Se a relação acontece, a manifestação 
do inconsciente por meio de ações também irá 
acontecer de forma viva, assim como na natureza 
humana, o que precisa ser feito é permitir e aceitar 
o impulso. Por mais estranha que possa parecer 
a ação, é preciso permitir que ela aconteça para 
que as descobertas sejam feitas.

Para treinar a percepção muscular, Demídov 
propõe escalas de treinamento com um exercício 
simples para o ator/atriz fazer diariamente, que é 
pensar em algo para fazer, perceber o que acontece 
no corpo e então fazer. Como exemplo: pense que 
você vai levantar o braço direito e perceba o que 
acontece com a musculatura desse braço. Antes 
de levantá-lo, a musculatura já está em contração, 
então é como se o braço já estivesse levantado, e 
aí você levanta o braço. Fazer esse treino diário é 

importante para que a percepção fique cada vez 
mais sensível, para perceber a conexão muscular 
psicofísica entre pensamento e ação.  

Em um dos études, a atriz segurou o texto 
e foi perceptivo, porque além da boca já fazer 
um biquinho para pronunciar a letra “P” (ela 
tinha que falar “posso”), ela reformulou o corpo, 
provavelmente porque falar “posso” naquela 
posição seria muito estranho; mas estranho para a 
mente dela, porque falar “posso” naquela posição 
era exatamente o que o corpo dela queria fazer, 
mas não teve permissão. Isso é o que Demidov 
chama de “Perestroika”, que é a reformulação do 
que se está acontecendo para reproduzir o texto. 

Além das indicações das falas dadas pelo 
condutor, com o aprofundamento da prática, há 
também indicações de movimentação, como 
quem entra na sala, sai, quem já está presente 
desde o início e momentos de silêncio. Para 
iniciar, quem já está no espaço deve deixar os pés 
levá-lo até um ponto e ali esvaziar-se para iniciar o 
étude. Quem está fora da sala é dada indicação de 
esperar um tempo ou uma fala e então esvaziar-se 
por dois segundos e entrar. 

Em um desses études, a experiência do “eu, 
não eu” ficou perceptível no momento em que a 
atriz ao vivenciar o que estava acontecendo, se 
percebeu num lugar muito diferente do que ela 
é realmente ou de como agiria naquela relação, 
e pudemos ver a beleza da transformação da 
personagem diante das relações que estavam 
sendo descobertas. Esse é um lugar por vezes 
difícil para o ator/atriz que acaba não permitindo 
que ele flua como aconteceu. O “eu, não eu” é 
você nas circunstâncias, mas que ao mesmo 
tempo não é por surgir naquele momento uma 
outra vida que não é a sua de verdade.

Em um dos études em grupos de sete pessoas, 
uma das atrizes, ao se sentir excluída pelas 
colegas, jogou uma caneta na outra. O sentimento 
de exclusão, por ser algo difícil, foi negado pela 
atriz e imediatamente bloqueado, o que a levou 
a seguir outro impulso, o de jogar a caneta, 
completamente oposto ao inicial, o mais potente, 
que era de fragilidade por se sentir excluída, que 
voltou no final do étude. É normal um impulso vir, 
ser bloqueado e depois voltar durante a prática. 



Manter a calma é importante para deixar fluir 
qualquer sensação que venha por mais difícil 
que seja, afinal, é teatro. Aceitar o lugar que veio 
por mais estranho que pareça é necessário para 
que a vida aconteça. O bloqueio dos impulsos 
pode quebrar a relação, trazer o clichê e aí nada 
acontece.

Na medida em que as descobertas vão 
surgindo e as circunstâncias se ampliando, os 
études seguintes vão trazendo cada vez mais 
camadas para as relações. Études seguidos levam 
a um aprofundamento da relação, porque a partir 
do segundo, as personagens já se conhecem do 
primeiro e a verticalização das descobertas dentro 
dessa relação acontece. 

Durante os études, por um tempo, acionamos 
lugares que temos mais facilidade, e está 
correto, até que com a prática e a abertura de 
espaço que ela traz, passamos a acessar lugares 
completamente desconhecidos por nós mesmos, 
um aprofundamento natural que a vivência traz. O 
que ocorreu em um étude de grupo, em que o ator 
foi ficando “estranho”, sua voz foi mudando e ele 
foi se transformando, chegando ao “eu, não eu”. 
Nestes momentos, foi possível retomar o Asana 
que aconteceu e prosseguir com o étude desse 
ponto para o aprofundamento das descobertas.

Ao final desses dois dias, ficou evidente a 
dificuldade inicial dos participantes em se manter 
na vivência sem que a “cabeça”, a mente, tomasse 
a frente. Foi o que o Felipe descreveu como: “No 
étude, parece que eu consigo viver um pouquinho, 
e a cabeça toma a frente; eu vivo mais um 
pouquinho, e a cabeça toma a frente novamente; 
e assim vai.”  É muito importante manter a calma, 
deixar o texto ir embora, olhar o outro, porque 
cada vez que a cabeça toma a frente, a relação 
é perdida e a construção fica prejudicada. Voltar 
ao seu lugar comum é muito frequente nestas 
situações por trazer conforto, o que pode levar à 
fuga da relação no aqui e agora.

Questões como “Exagerei, segurei o impulso?” 
são muito comuns quando se está iniciando na 
prática. Correr riscos é algo que em geral os seres 
humanos não querem, e inicialmente a oscilação 
entre a permissão e o bloqueio dos impulsos é 
normal. 

 Foi perguntado como é possível transpor 
essa prática a outras linguagens. Felipe falou que 
essa prática é um treinamento de percepção, 
não estético, não tem linguagem, por isso os 
textos são simples, com poucas circunstâncias, 
com abertura para que a aproximação com ele 
aconteça de forma mais fácil e a relação possa ser 
encontrada no aqui agora a partir dos impulsos. 
Essa prática é o treino da percepção, que permite 
o estado criativo e não está atrelada a uma 
estética específica. O treinamento de Demídov 
traz primeiro o entendimento e descobertas de 
todas as relações entre as personagens e depois 
é possível levar toda essa vida encontrada para 
qualquer linguagem. A encenação nasce dessa 
relação descoberta.

O instrumento de trabalho do ator/atriz é o 
corpo e o treinamento é o caminho para quebrar 
as resistências nele presentes, desenvolvendo a 
disponibilidade, a abertura, a percepção em sua 
potência máxima. O treino é para a vida toda, é 
preciso praticar constantemente, assim como em 
qualquer outra área. A liberdade criativa não é 
conquistada nos ensaios ou nas apresentações, 
ela é conquistada antes, no princípio de tudo, e é 
preciso treinar a cultura da intuição para que ela 
aconteça. 

Esse treinamento deve ser muito praticado para 
que a percepção fique cada vez mais presente e os 
impulsos sejam permitidos no momento exato em 
que eles devem acontecer. O tempo da prática é 
fundamental para conquistar esse estado, seguir 
seus impulsos e se relacionar verdadeiramente. 

O condutor também deve praticar sempre, 
seu trabalho não é simples, e existem regras para 
ocupar esse lugar. O condutor precisa ter um olhar 
treinado para a percepção, o texto é criado na hora, 
deve ser simples, com poucas circunstâncias, 
sem fechar ou abrir muito as possibilidades, para 
que o racional fique mais calmo; trabalhar com 
coisas cotidianas para depois ser é possível entrar 
com textos mais complexos, o que vai exigir de 
quem pratica recursos também mais complexos. É 
importante praticar muito esses études em duplas 
e de palco antes de ir para um texto dramatúrgico, 
e Demídov falava para que as pessoas não lessem 
o seu livro antes de praticar muito. 


