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REGISTRO ERRANTE: IMPULSOS E IM-
PRESSÕES DO WORKSHOP “ÉTUDE, AÇÃO 
E PERCEPÇÃO: STANISLÁVSKI E DEMÍ-
DOV”, CONDUZIDO PELA PROFESSO-
RA MARCELA GRANDOLPHO 

Por Gustavo Correia1

No final de janeiro de 2019, aconteceu o I Semi-
nário Stanislávski em Ação, idealizado, organizado 
e realizado pela equipe de professores, coordena-
dores e funcionários do Teatro Escola Macuna-
íma. Foram preparados três dias de atividades, 
trocas, discussões e práticas a partir da investiga-
ção pedagógica que a escola realiza do Sistema 
Stanislávski. Dentro da programação aconteceu o 
workshop “Étude, Ação e Percepção: Stanislávski 
e Demídov”, ministrado pelos professores da es-
cola Marcela Grandolpho e Felipe Rocha – que se 
dividiram em duas turmas para fazer um trabalho 
mais aprofundado com os participantes. Acom-
panhei a sala da professora Marcela no primeiro 
dia, com o intuito de registrar a atividade e refletir 
aquela prática através de palavras errantes.

Um dos comandos para o trabalho com études 
proposto por Nikolai Demídov2 é “deixar os pés te 
levarem”. Neste registro errante, me proponho a 
seguir meus impulsos, deixando minhas mãos me 
levarem pelas páginas, criando caminhos e dese-

1. Professor no Teatro Escola Macunaíma, formado em Licenciatura em 
Arte-Teatro pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. Diretor e ator do 
grupo de teatro Rascunho, o qual pesquisa os limiares entre o teatro con-
temporâneo e as práticas de errâncias urbanas.

2. Um dos principais parceiros de Stanislávski, influenciando muito em seu 
sistema e, desenvolvendo um novo método de trabalho com études, que 
trouxe novas percepções a respeito de como se iniciar a preparação de 
atrizes e atores.

1º Seminário Stanislávski em Ação: 
Um Olhar Investigativo Sobre o Sistema 
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nhando sentidos a partir de minhas impressões 
subjetivas do workshop. Não pretendo fazer um 
registro com anotações demasiadamente racio-
nais, que relatem cada passo dado e cada proce-
dimento realizado em termos técnicos; mas uma 
trajetória intuitiva que tentará revelar, na escrita, 
as relações pessoais que tive com os études de 
Demídov. Acredito também ser importante citar 
que, para além do workshop, tenho contato com 
esses études em um grupo de estudos que acon-
tece uma vez por semana no Teatro Escola Macu-
naíma, e são conduzidos pela própria professora 
Marcela3. Espero conseguir “colocar as palavras 
no estômago”, para ser guiado pelos impulsos e 
não pelas ideias, como sugerido nos comandos 
da prática de Demídov.

Apenas para situar de forma breve a prática 
trabalhada nesse dia: duas pessoas recebiam 
poucas falas de um diálogo simples onde as cir-
cunstâncias e a relação entre as duas figuras não 
eram tão evidentes. Sentadas em cadeiras, as 
pessoas, sem discutir o texto, apenas repetiam-no 
tentando “mastigar as palavras”, sem se prende-
rem aos seus significados, até que se sentissem 
prontas para iniciar. Levantavam e, percebendo 
as relações que se estabeleciam, deixavam seus 
impulsos guiarem suas ações até que em algum 
momento as falas fossem ditas. A professora 
então dizia “obrigada” para determinar o fim do 
estudo, lançando perguntas para que as atrizes e 
atores tentassem responder a fim de investigar as 
relações e acontecimentos a partir do que tinham 
vivido.

O trabalho com études, tanto para Demídov 

3. A professora é hoje uma das poucas brasileiras formadas pela Demidov 
Summer School autorizada a ensinar o Método Demídov, sob a supervisão 
de Andrei Malaev-Bábel.

como para Stanislávski, tem o mesmo objetivo: 
colocar o inconsciente para trabalhar, fazendo as 
atrizes e atores resgatarem a espontaneidade e 
vivenciarem o que de fato acontece no aqui e no 
agora, na experiência do vivo. Mas para conseguir 
tal objetivo, cada um deles propõe um trabalho 
que parte de lugares diferentes. O que Stanislá-
vski propõe é partir da análise das circunstâncias 
e das relações para descobrir as falas e as ações, 
enquanto o que propõe Demídov é partir das falas 
(sem se apegar a elas) e dos impulsos percebi-
dos na relação para descobrir as circunstâncias 
e também as ações. Em ambos os casos, mesmo 
que por caminhos distintos, o trabalho é sobre o 
fazer, sobre a ação. Afinal, para ambos, teatro é 
ação! Ação que parte da relação. São perspecti-
vas que se cruzam e se alimentam mais do que 
se opõem.

A proposição de Demídov me parece ser um 
trajeto de vai-e-vem entre o consciente e o sub-
consciente, de modo que o subconsciente emer-
girá na relação e na ação, e só depois será trans-
formado em consciente a partir das coisas que 
aconteceram no real. Só depois desse fazer, da 
vivência e dos impulsos, é que devemos inves-
tigar as coisas que ali aconteceram, trazendo à 
razão as percepções e relações que surgiram no 
vivido. E para esse momento de resgate e investi-
gação do que aconteceu no estudo, é necessário 
um olhar clínico e poroso para poder perceber 
cada micro impulso, cada detalhe, cada relação 
e ação estabelecida, e isso tanto de quem está no 
comando do treinamento – no caso a professora 
Marcela – como de quem está em ação. E aqui 
vale lembrar que esse é um treinamento para as 
atrizes e atores, não uma linguagem ou uma esté-
tica. Logo, não é sobre o que poderia ou não acon-



tecer em cena ou na vida, mas sobre reconhecer 
as estruturas mecânicas do trabalho de atuação 
e, percebendo os impulsos vivos, despertar o sub-
consciente para a criação.

No trabalho do workshop foi evidente a neces-
sidade de constatar cada movimento do material 
trabalhado, cada percepção sobre si, sobre os im-
pulsos que nos atravessam, aprendendo a perce-
ber quanto somos honestos e genuínos com nos-
sos impulsos e quanto estamos sendo caóticos e/
ou fugidios. A ação tinha que nascer da percep-
ção dos impulsos e das relações com as outras 
pessoas e com o espaço em que estávamos traba-
lhando. Isso exigia desprendimento com o erro e 
com o controle. Ou como frisou a professora pelas 
palavras de Demídov: “Sem arrependimento do 
passado, sem expectativa do futuro.” É necessário 
entender que não há certo e errado nesse méto-
do de trabalho, mas apenas honestidade com os 
impulsos e as percepções. Existe apenas o agora 
e por isso é preciso dizer “sim” para o primeiro im-
pulso que surgir e assumi-lo, sem expectativa ou 
arrependimento. Nos études, as atrizes e atores 
tinham o aval para fazer o que lhes viesse de im-
pulso a partir da relação, sem se preocupar com 
o acerto. Ao invés disso, deviam “pegar o primeiro 
trem e ir até o fim com esse ato”, sem medo. E 
obviamente isso não é uma tarefa fácil e, por isso, 
exige muito trabalho.

Se pensarmos em nossa experiência coletiva 
no mundo, em nossa educação, principalmente 
nos moldes tradicionais da escola formal, somos 
ensinados constantemente a dar maior impor-
tância a nossa cognição/inteligência do que aos 
nossos movimentos, impulsos, intuições e afeti-
vidades, sendo comum querermos dominar tudo 
a partir de nosso consciente. Somos treinados 

a controlar os impulsos e escolhê-los sempre a 
partir da racionalidade, negligenciando nossas 
sensações e passando até mesmo a não perce-
ber que elas existem. O método de trabalho que 
Demídov desenvolveu vai no sentido oposto dessa 
lógica, como apontou Marcela:

Estamos acostumados a restringir, con-
trolar, inibir, administrar as manifestações 
que estão conectadas com nossa sensibili-
dade espontânea. O treino do controle foi a 
vida que nos deu. O treino de Demídov serve 
para desenvolver e cultivar a habilidade de 
permitir reações espontâneas, resultantes 
da percepção do imaginário. O aprendizado 
é saber dizer sim, dar sinal verde, permitir 
que as ações aconteçam 100% a partir de 
impulsos gerados pela percepção do par-
ceiro de cena e do espaço no momento pre-
sente do étude. Sendo assim, e só assim, 
podendo ser chamadas de ação autêntica. 
Essa ação não é planejada a priori e não é 
administrada pelo ator, ela é uma resposta 
espontânea e honesta ao que de fato acon-
tece no momento do étude (GRANDOLPHO, 
2018, p. 48-50).

Para conseguir perceber os impulsos e dar va-
zão a eles, é necessário abrir espaço para que algo 
aconteça de verdade, um vazio criativo. Antes dos 
participantes do workshop começarem a agir, a 
professora pedia que eles fechassem os olhos, es-
quecessem o texto e “esvaziassem pensamentos, 
movimentos, sensações por dois segundos”, para 
só então perceber o primeiro impulso. Voltando a 
pensar nosso contexto coletivo no mundo hoje, é 
possível notarmos o quanto somos bombardeados 
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a todo momento com informações e conteúdos 
diversos e como estamos sempre exaustos, mas 
continuamos correndo. Também é possível perce-
ber como estamos cada vez mais numa lógica as-
sertiva que tenta nos aproximar demasiadamente 
das máquinas e de seus raciocínios lógicos e nos 
distanciar daquilo que nos torna humanos: a sen-
sibilidade e a capacidade de hesitação (BRUM, 
2016). Imersos nesse contexto e fazendo escolhas 
somente através da razão, na tentativa de acertar-
mos e sermos exatos, fica difícil conseguirmos es-
cutar nosso corpo e darmos espaço para o nada 
e para o silêncio. E aqui, não estou falando de um 
silêncio como ausência de som, mas, como apon-
ta a eutonista e terapeuta Andréa Bomfim Perdi-
gão (2013), um silêncio como qualidade de pre-
sença: um estado de escuta de si, do outro e do 
todo. Um estado de calma e escuta que é quase 
um ato de resistência em nosso tempo histórico, 
pois estamos o tempo todo sendo impulsionados 
a agir compulsivamente, “ativamente”, sem a per-
cepção da própria ação, sem nos abrirmos para, 
de fato, nos relacionarmos.

Consequentemente, como atrizes e atores, 
queremos dominar a cena pela razão, tentamos 
controlar os impulsos para ter a certeza do acerto. 
Às vezes queremos até controlar o outro em cena 
e o que deve ou não acontecer nessa relação. E 
isso é impossível, obviamente gerando frustra-
ções, pois o teatro acontece no real, na capaci-
dade de escutar e se relacionar, e não nas nossas 
ideias. O treinamento que Demídov propõe nos 
coloca em um lugar onde não temos que “pensar 
em ‘fazer’, ‘resolver’, ‘realizar’, ‘cumprir’; e sim 
‘esvaziar’, ‘perceber’, ‘receber’, ‘deixar aconte-
cer’. E isso exige uma enorme coragem. Os études 

de Demídov tiram o ator do trabalho analítico e o 
fazem trabalhar com o inconsciente” (GRANDOL-
PHO, 2018, p. 50). Tudo isso dá espaço e tempo 
para que algo aconteça de verdade. Não é sobre 
fazer uma série de atividades para representar o 
que gostaríamos que estivesse acontecendo, mas 
sobre escutar e se relacionar sem medo de que 
algo, de fato, aconteça, algo inesperado, algo que 
surge a partir da calma e do silêncio, da escuta 
das relações. É confiar que as ações estão cer-
tas, que o impulso que veio para falar o texto é o 
correto. É estar inteiro e se relacionar de verdade 
com o aqui e com o agora. E com isso, também 
é permitir que estejamos errados, que podemos 
errar e ir até o fim no erro.

Minha percepção com os estudos desse mé-
todo de trabalho é que ele se torna fundamental 
para os nossos dias, tanto no trabalho de atuação 
como para nosso cotidiano. A realização de cada 
coisa de uma vez, com singularidade em cada 
impulso e cada ação a partir da relação real que 
se estabelece na percepção, parece ser tão im-
portante ao teatro, mas também à vida. Isso tudo 
também se relaciona com o modo como lemos e 
agimos o mundo, com as possibilidades de bus-
carmos esse estado de escuta no nosso dia a dia 
e nos permitir a errância. Errar na vida, ouvir e per-
ceber. Um viver errante, que aceita e se respon-
sabiliza pelos impulsos e pelos atos, que percebe 
e busca o equilíbrio entre razão, emoção e movi-
mento. Entre a vivência e o reconhecimento, o fa-
zer e o pensar, e depois refletir o vivido para voltar 
à ação, percebendo e descobrindo novas coisas. 
Mas também é preciso aceitar que o desconforto 
e a incompletude talvez sejam lugares constan-
tes nessa busca da impossibilidade do controle, 



da segurança e, principalmente, da dominação. 
E acredito que essas sejam chaves importantes 
para conseguirmos alterar tantas problemáticas 
de nosso tempo histórico.

Na vida e no teatro cada impulso será sempre 
diferente, mesmo se as circunstâncias forem as 
mesmas. E isso não quer dizer que não haverá 
estruturas ou uma linha de ação a qual devemos 
seguir; pelo contrário, chega um momento no trei-
namento em que uma estrutura se configura, mas 
cada vez que fomos passar por ela será diferente. 
Neste texto mesmo, cada vez que eu o reli para 
prosseguir com um parágrafo, eu reescrevia algo, 
e talvez se eu fosse reler novamente, reescreve-
ria de novo, mesmo mantendo a mesma linha 
de ação. Isso faz parte da vida, é estar vivo cada 
vez, olhar com ingenuidade, como a primeira vez 
que vejo esse espaço, essas pessoas, esse texto. 
E obviamente, aqui revelo, que eu não consegui 
cumprir o que me propus no início desse registro: 
de seguir 100% meus impulsos e não as ideias. 
E tudo bem! É por isso que o treinamento é tão 
importante! É evidente que não conseguiria numa 
primeira tentativa, e talvez eu não conseguisse ser 
honesto com os impulsos em todo o texto nem se 
eu treinasse a vida toda. Mas perceber em que 
momentos não aceitei meus impulsos, em que 
momentos a ideia foi dominante e em que partes 
do caminho consegui dizer sim aos impulsos, já 
considero um bom começo. E a busca é constan-
te.

Mas e você? Como está seu corpo agora? O 
que te dá vontade de fazer? Que impulsos você 
está controlando e que impulsos está deixando 
passar por você nesse momento? Como estão as 
batidas do seu coração? Sua respiração? Quais as 

percepções do espaço em que você está agora? 
Tem alguém por perto? Que relação está estabele-
cida entre vocês? O que de fato está acontecendo 
agora? Que relação teve com esta leitura? O que 
aprendemos juntos, eu nessa escrita talvez sem te 
conhecer, e você na leitura talvez sem me conhe-
cer? Que materiais foram ou não movimentados 
entre nós? (E tudo bem se a resposta for nenhum, 
se nessa escrita eu não movimentei nada – por-
que estamos falando de percepções reais, e não 
da ideia do que eu gostaria de ter movimentado). 
Mas para finalizar: Como estão seus pés? Tensos 
ou descontraídos? Então pare tudo o que está fa-
zendo agora, respire, esvazie por 2 segundos, e 
deixe seus pés te levarem...
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