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Mitos e Verdades 
de Stanislávski
Por Elena Vássina

Elena Vássina é professora do Curso das Letras Russas da Faculdade de 
Filosofia, Letras Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e autora, 
juntamente com Aimar Labaki, do livro Stanislávski – Vida, Obra e Sistema, 
publicado pela Funarte em 2016, que traz, pela primeira vez no Brasil, os 
escritos de Stanislávski em tradução direta do russo. No dia 19 de outubro 
de 2018, ela esteve presente em um dos encontros do Chá com Stanislávski 
organizado pelo Macunaíma, para o lançamento do Centro Latino Americano 
de Pesquisa Stanislávski – CLAPS. Segue abaixo sua fala transcrita e editada 
para esta publicação. 

LUCIANO CASTIEL – Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Hoje se 
inaugura o Centro Latino Americano de Pesquisa Stanislávski – CLAPS! O 
CLAPS começa há 35 anos, quando Nissim Castiel, diretor da escola, em 
um ato de coragem, decide trilhar o caminho de Stanislávski, ainda pouco 
conhecido no Brasil, ao menos da forma como ele resolveu seguir este 
caminho. O CLAPS nasce de várias histórias, e eu acho que isto é o mais 
importante. Nós temos o patrono, Anatóli Smeliánski, da Universidade de 
Harvard, e Nissim Castiel, o idealizador, que há exatos 28 anos se encontrou 
com uma pessoa muito especial, a professora doutora Elena Vássina – que 
está aqui hoje –, e conversando sobre a paixão por Stanislávski, naquela 
época, eles idealizaram o primeiro fruto deste projeto agora realizado. 
Este projeto nasce do amor, do estudo, nasce de maneira espontânea, 
sem pretensões, com a pretensão apenas de reunir os amigos, reunir 
pessoas para gente conversar sobre o Sistema. E, particularmente, esta 
inauguração ser hoje me deixa muito feliz, porque a Elena me confidenciou 
que hoje, na Rússia, é um dia muito especial. Dia 19 de outubro é um 
dia de comemoração, é o dia do amigo, quando as pessoas se reúnem 
para comemorar a amizade. E isto é uma tradição de dois séculos na 
Rússia, no dia 19 de outubro, justamente hoje, o que me deixa muito feliz. 
Além dos aqui presentes, também quero falar dos amigos engajados na 
idealização todos da composição deste projeto: Elena Vássina, diretora 
artística; Debora Hummel, coordenadora pedagógica do Teatro Escola 
Macunaíma; Simone Shuba, curadora; do conselho artístico fazem parte 
Alejandro González Puche, da Universidade de Cali, na Colômbia, que 
esteve aqui no Macunaíma; Igor Zolotovítski, do reitor da Escola-estúdio 
de Arte Dramática do Teatro de Arte de Moscou; Serguei Zemtsov, também 
da Escola- estúdio que esteve conosco durante duas jornadas; Andrei 
Malaev-Bábel da Universidade de Miami, na Flórida; Sandra Corveloni, 
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atriz premiada em Cannes; Sérgio Mamberti, que 
dispensa apresentações; Nair D’Agostini, 
professora aposentada da UFSM; Michelle Zaltron 
da UNIRIO; e Tatiana Motta Lima, também da 
UNIRIO. E agora eu deixo a palavra com a Shuba. 
Sejam bem-vindos!

SIMONE SHUBA – Vocês não sabem o 
quanto eu estou feliz por hoje! Primeiro por 
ver tanta gente bonita aqui, por ver os meus 
queridos alunos. Vocês sabem o quanto eu 
amo Stanislávski e, para mim, é um momento 
de profunda emoção inaugurar um centro que 
vai difundir Stanislávski, vamos pesquisar, nos 
aprofundar, conhecer novas pessoas, fazer 
novas trocas. Eu fico muito emocionada e mais 
emocionada ainda porque a gente vai inaugurar 
com uma pessoa que me ensinou a cultura russa, 
que me ensinou a generosidade do russo. Todos os 
russos que eu conheci até hoje, professores, são 
muito generosos; eles têm o desejo de passar o 
seu conhecimento adiante. E eu fico emocionada, 
porque eu aprendi isto e tenho um desejo enorme 
de compartilhar tudo o que eu aprendi com todo 
mundo e de aprender com todas as outras pessoas 
que possam estar aqui e com vocês também! E, 
para mim, o compartilhar é algo sagrado. Com 
isto eu convido Elena Vássina, minha querida 
mestra! 

ELENA VÁSSINA – Boa noite a todos! Hoje 
todos estão emocionados, mas talvez eu esteja 
mais do que todos, porque é grande a alegria 
de estar aqui no Teatro Escola Macunaíma. Eu 
conheci a Escola há 28 anos. Eu cheguei a primeira 
vez a São Paulo para participar de um fórum no 
Festival Internacional de Teatro em Londrina 
(FILO), onde conheci o diretor do Macunaíma, 
Nissim Castiel; e ele com olhos brilhando me 
falava: “Stanislávski, Stanislávski! Eu quero saber 
tudo sobre Stanislávski!” Desde então, começou 
a nossa amizade, e a gente foi construindo esta 
ponte entre a Macunaíma, como um centro 
importantíssimo para os estudos de Stanislávski, 

e a Escola de Arte Dramática do Teatro de Arte de 
Moscou e todos os outros centros de Stanislávski. 
E eu estou muito feliz que a Macunaíma está 
ligada ao Centro Latino Americano de Pesquisa 
Stanislávski, e espero que nós, todos juntos, 
com vários especialistas, maravilhosos atores, 
diretores, pedagogos que nós convidamos no 
mundo inteiro, possamos construir algo muito 
bom, muito profundo e interessante, dedicado a 
este homem maravilhoso. 

Durante quase toda a minha vida, eu estudo 
Stanislávski, leio sobre Stanislávski, assisto a mil 
oficinas, mil master classes, workshops sobre 
Stanislávski; e quanto mais eu estudo Stanislávski, 
mais eu me apaixono por ele.  Eu sempre comparo 
a figura de Stanislávski com os grandes gênios 
da Renascença, como, por exemplo, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, porque Stanislávski, além 
de ser um homem extremamente lindo, possui 
grandeza harmónica e tinha múltiplos talentos. 
Stanislávski nasceu em 1860, em uma família 
muito especial, uma família de negociantes que 
foram donos de empresas têxteis, da produção 
de tecidos, uma família das mais ricas da Rússia. 
Assim que os pais construíram a casa da família, 
eles construíram um teatro com palco italiano 
especialmente para apresentações caseiras, 
porque todos da família amavam teatro. Isso 
foi uma tradição russa no século XIX: fazer 
apresentações nas festas familiares. E a primeira 
coisa que Stanislávski vai se lembrar sobre isso 
e escrever no seu maravilhoso livro Minha Vida 
na Arte – eu aconselho todos a lerem este livro, 
porque é um livro sobre paixão à arte, sobre 
paixão ao teatro – é que bem pequeno ainda, com 
quatro anos de idade, ele tinha que apresentar 
a personagem inverno e ficar no palco. Ele se 
sentiu incomodado, porque não sabia como 
apresentar esta personagem, o que ele deveria 
sentir e como podia se livrar do medo da plateia. 
Esta primeira sensação que Stanislávski registrou 
vai ser um estímulo para toda a sua vida de ator, 
para toda a sua pesquisa. Stanislávski foi um 
ator absolutamente genial e começou a atuar 



ainda no teatro familiar, depois em vários grupos 
do teatro amador. Inclusive, na juventude, ele 
queria ser cantor de ópera. Stanislávski, que era 
barítono, tinha um ouvido absoluto e uma voz 
linda. Mas como ator amador, nos anos 1880, bem 
jovem ainda, com vinte e poucos anos de idade, 
Stanislávski já se tornou bem conhecido na mídia 
teatral de Moscou. E mais, além disso, ainda nesta 
primeira etapa do teatro amador, ele já pensava em 
como criar a arte da encenação, em como dirigir 
os espetáculos. Quando Stanislávski começa a 
trabalhar como ator, ainda não existia no mundo 
inteiro a arte da encenação. Outra faceta do 
talento de Stanislávski era exatamente esta: ele foi 
quem criou e quem inventou a nova arte, que será 
a arte do século XX, a arte da encenação. Foi ele 
o primeiro a criar partituras de direção e a pensar 
na criação do espetáculo como um todo. Antes 
disso existia o teatro de atores, em que muitos 
se apresentavam sempre no mesmo cenário, 
cenários que representavam, por exemplo, um 
salão burguês ou a natureza. Mas Stanislávski 
começou a se preocupar com o espetáculo como 
o todo, com o conceito de direção, e esta ideia da 
encenação, do espetáculo como um todo, apenas 
poderia ser realizada por meio da criação de nova 
companhia teatral. E esta nova companhia teatral 
foi criada por Stanislávski junto com seu parceiro 
de muitos anos, Nemiróvitch-Dântchenko. 

Sabe-se muito bem que em 1897, no dia 22 de 
junho, os dois se encontraram em um restaurante 
perto da Praça Vermelha em Moscou, (aliás o 
restaurante funciona até hoje) para tomar café 
da manhã. E eles começaram a falar sobre este 
projeto, sobre o sonho de criação de um novo 
teatro, e acabaram falando por dezoito horas sem 
parar. Saíram do restaurante, pegaram um trem, 
foram falando todo o tempo, falando e fumando – 
os homens naquela época fumavam muito. Foram 
para a casa de campo, o sítio de Stanislávski, e 
continuaram falando. Tiveram a ideia da criação 
do teatro, do repertório, de que a cada noite deveria 
ser apresentada uma nova peça, que se repetiria 
algumas vezes durante um mês; e este repertório 

seria composto por peças clássicas estrangeiras, 
como por exemplo, Shakespeare, peças clássicas 
russas, como O Inspetor Geral, de Nikolai Gógol, 
peças russas contemporâneas, como as de Anton 
Tchékhov ou Máximo Gorki. Era a ideia de criação 
de uma companhia estável, em que todos os 
atores recebessem o salário trabalhando a cada 
dia, e de uma companhia baseada no ensemble. 
Ensemble é uma palavra francesa que significa 
conjunto, como uma orquestra sinfônica. E este 
sonho foi realizado. Eu sempre falo que nós 
sabemos muito bem quando nasce um novo tipo 
de arte dramática, o teatro moderno e o teatro 
contemporâneo. Isso aconteceu no dia dezesseis 
de outubro de 1898, quando estreou o primeiro 
espetáculo do Teatro de Arte de Moscou, Czar 
Fyodor Ioánnovitch, de Aleksei Tolstói, que foi um 
grande sucesso. Porém o mais importante foi não 
pensar apenas nos objetivos artísticos da criação 
da companhia, como a preparação dos atores, 
o repertório, a ideia do ensemble. Na montagem 
desta primeira peça, Stanislávski começou a 
elaborar partituras descrevendo o espetáculo em 
todos os detalhes, cada mise-en-scène, a trilha 
sonora, a luz etc. 

Mas além de toda a parte artística, estes 
dois homens pensaram muito na formação 
de plateia, porque a gente sabe que o teatro 
não existe sem o público. Isso foi também uma 
coisa muito inovadora, esta preocupação em se 
formar a plateia. Eles pensaram no sistema de 
assinaturas e realmente formaram um público 
bem democrático. Foi assim que a inteligência 
moscovita e depois russa chegou ao Teatro de 
Arte de Moscou. A Rússia é um país enorme, 
acho que é três ou quatro vezes maior do que 
o Brasil e, no o auge do sucesso do Teatro da 
Arte de Moscou, era impressionante, chegavam 
pessoas do extremo oriente, da costa do oceano 
Pacífico, para ficar na fila várias horas para 
comprar as entradas. As pessoas tinham que ficar 
dias e noites na fila, de madrugada, se aquecendo 
com fogo e com chá, para conseguir as entradas 
do Teatro de Arte de Moscou. Foi um sucesso 
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fenomenal, de importância também fenomenal. 
Desde então, o teatro passa a desempenhar um 
papel importantíssimo como formador da opinião 
pública e também na vida cultural, social e política 
russa. 

O verdadeiro sucesso chegou à companhia no 
final de 1898, quando foi apresentada a primeira 
peça de Anton Tchékhov, que era muito amigo de 
Nemiróvitch-Dântchenko. Esta peça foi A Gaivota, 
que tinha uma pré-história muito triste. Quando 
Tchékhov escreveu esta peça, ele a entregou para 
o Teatro Imperial de São Petersburgo, que era 
um velho teatro, com um velho conceito da arte 
dramática. E A Gaivota fracassou de uma maneira 
horrorosa. Tchékhov já era um ator e escritor 
russo bem conhecido, mas de repente, no final do 
primeiro ato de A Gaivota, o público começou a 
assoviar e a gritar “Chega, chega!!!” E Tchékhov 
teve que fugir escondendo o rosto para não 
passar esta vergonha. Este foi o momento em que 
acabou toda a antiga tradição da arte dramática, 
que existia até o final do século XIX, e nasceu um 
novo autor dramático e um novo tipo de teatro. 

Stanislávski criou a sua partitura da montagem 
de A Gaivota pensando nela como uma obra 
musical, como se ele fosse um maestro regendo 
uma orquestra sinfônica. Isso foi uma inovação 
completamente inacreditável! 

Eu também sempre falo que, na história 
da arte dramática como um todo, existem três 
sistemas: o sistema do teatro grego antigo, do 
qual provém uma tradição bem importante; o 
teatro de Shakespeare, um teatro da Renascença, 
que quebra completamente todas as regras de 
criação das tragédias do teatro grego antigo; e o 
sistema do teatro moderno, contemporâneo, que 
nasce com Tchékhov. 

Stanislávski montou todas as quatro principais 
peças de Tchékhov – A Gaivota, Tio Vânia, As Três 
Irmãs e O Jardim das Cerejeiras – e criou um 
novo tipo de linguagem cênica, que era bem 
impressionista e simbólica, mas não naturalista. 
Muitos estudaram o segredo, a magia das 
encenações das peças de Tchékhov feitas por 
Stanislávski e, além desta musicalidade, muitos 

falaram que a sua arte era também a de dirigir 
os atores a partir da ideia do ensemble, das 
inter-relações do conjunto. O ator, em nenhum 
momento, ficava sozinho no palco, ele sempre 
interagia com seus parceiros, até em silêncio, 
sem fazer nada. 

Eu prometi falar sobre os mitos de Stanislávski 
e eu não sei por que, durante tantos anos no Brasil, 
existiu o mito do Stanislávski naturalista. 
Quando Stanislávski começou a trabalhar como 
encenador, o naturalismo francês, por meio 
principalmente de Antoine, era uma tendência 
estética de vanguarda: todos queriam ser 
naturalistas. Stanislávski seguiu esta tendência, 
mas em geral poucos foram os seus espetáculos 
naturalistas. Porém, na Rússia no início do século 
XX, a tendência estética predominante era o 
simbolismo – tanto na poesia, como na música 
e nas artes plásticas. Stanislávski, em 1907, 
monta uma peça simbolista, Vida do Homem, e 
faz muitas descobertas, inclusive, técnicas: ele 
usa o teatro de sombra, usa vários procedimentos 
para criar símbolos que são utilizados no teatro 
contemporâneo. Stanislávski como diretor, como 
encenador, trabalha com estéticas, linguagens, 
completamente diferentes. Por exemplo, ele se 
interessa muitíssimo pela Commedia dell’arte e 
monta vários espetáculos inspirados em uma 
estética, digamos, popular. Eu sempre falo a 
todos os meus alunos: “Estude Stanislávski para 
não inventar a roda de novo!” Você só tem que 
saber ler, estudar, porque no início do século XX, 
ele já inventou tanta coisa, tantas possibilidades 
expressivas para a linguagem teatral. Ele foi 
um encenador muito à frente da sua época, 
um encenador muito ousado, que nunca ficava 
parado. Isto é típico do talento dos gênios, eles 
sempre ficam descontentes consigo mesmos, 
eles sempre querem ir mais à frente. 

Stanislávski, ainda bem cedo, como ator 
e encenador, começou a se interessar pela 
pedagogia teatral. Nós devemos ser muito 
agradecidos por isso, porque ele foi o primeiro na 
arte dramática a criar um sistema de preparação 
do ator. Outras artes, como as artes plásticas, a 



pintura, o desenho, já faz séculos, tinham suas 
técnicas, suas leis, como, por exemplo, a lei de 
perspectiva. Cada pintor que começava a estudar 
tinha uma técnica, uma base para aprender. Na 
música, a mesma coisa, as regras da composição, 
as regras da harmonia também existiam há 
tempo. Na dança, no ballet, a mesma coisa. A 
única arte para a qual, até o início do século XX, 
não existia um método, um sistema, uma escola, 
era a arte dramática. E Stanislávski foi o primeiro 
que colocou a arte dramática em outro patamar 
de profissionalismo. Mas como aconteceu isto? 

Eu já falei que desde pequeno, quando ele ainda 
tinha quatro anos e apresentava a personagem 
inverno, ele ficava muito incomodado, porque 
não sabia o que fazer no palco. Ele dizia que se 
lembrava muito bem da sensação de estar no palco, 
estar de figurino, apresentando a personagem 
inverno, mas não sentir nada. Então, desde cedo 
ele começou a estudar a si mesmo como ator, 
tentando entender o que fazia, o que sentia, como 
se preparar para a atuação. Stanislávski começou 
a refletir sobre o seguinte: ele dizia que às vezes 
entrava no palco para atuar uma personagem e se 
sentia inspirado; a inspiração vinha e estabelecia-
se uma comunicação, um contato perfeito com 
a plateia, e ele se sentia completamente feliz 
com aquela inspiração. Mas em outra noite, ele 
entrava no palco para atuar a mesma personagem 
e repetia o que ele tinha feito antes, as mesmas 
mise-en-scènes, os mesmos gestos, o texto, mas 
ele não sentia nada, fazia aquilo mecanicamente, 
e sentia que, neste caso, não conseguia mandar 
energia à plateia. E o pior, depois do espetáculo, 
ele se sentia esvaziado, esgotado, muito cansado 
e triste. Analisando a si próprio, Stanislávski 
tenta descobrir as leis da inspiração ou do que 
ele chama também de inconsciente, o que o ator 
tem que fazer para entrar no estado criativo ou no 
estado de criação. E é esta primeira reflexão de 
Stanislávski, como ator, como pedagogo, que o 
leva à criação do seu Sistema. 

Stanislávski trabalhou sobre o Sistema durante 
toda a sua vida. Eu gosto muito da imagem do 
Sistema como um work in progress, ou seja, como 

um trabalho nunca finalizado. E o que é também 
importantíssimo: depois da morte de Stanislávski 
– ele faleceu em 1938, viveu 78 anos –, a gente 
não pode dizer que o Sistema está pronto, que ele 
já foi formado, que é como é e não se desenvolve 
mais. Pelo contrário, o Sistema é algo que 
continua sendo desenvolvido até nossos dias. É 
como se Stanislávski tivesse plantado uma linda 
árvore com raízes profundas, que chegam até o 
inconsciente do ator, mas esta árvore ainda está 
crescendo. E vários de seus alunos e discípulos, 
vários diretores da atualidade de diferentes países 
são como ramos, como folhas que saem da 
mesma raiz, mas são diferentes. Nenhum ramo, 
nenhum galho de árvore é igual. Eu adoro esta 
imagem! O Sistema está sempre em processo de 
desenvolvimento, em processo de evolução. 

Stanislávski foi mestre de grandes mestres 
teatrais. Um dos seus primeiros atores e um 
dos seus discípulos foi o grande diretor teatral 
Meierhold, que trabalhou no início do Teatro de 
Arte de Moscou e atuou em todos os espetáculos 
de Tchékhov. Meierhold foi um grande sucesso 
dirigido por Stanislávski. Depois que ele sai 
do Teatro de Arte de Moscou, várias vezes os 
caminhos de Stanislávski e de Meierhold ainda 
se cruzam. Stanislávski também foi mestre do 
grande ator teatral Mikhail Tchékhov, o sobrinho 
de Anton Tchékhov, e de muitos outros. Quando 
a gente estuda a história do teatro do século XX, 
a história do cinema do século XX, nós vemos o 
quanto pedagogos, mestres, diretores, estrelas, 
devem a Stanislávski. 

Voltando a falar dos mitos sobre o Sistema 
de Stanislávski, um deles é que o Sistema serve 
apenas para o teatro psicológico. Eu já ouvi muito 
isto, o que é a maior bobagem! O Sistema teve 
várias etapas. Na primeira delas, nos anos 1900, 
o foco foi realmente o psicologismo, a criação 
da psicologia da personagem. Mas no final de 
sua vida, em 1935, quando Stanislávski abre o 
seu último estúdio, o Estúdio de Ópera e de Arte 
Dramática, ele cria dentro do Sistema o que 
é conhecido como Método das Ações Físicas 
ou o que Stanislávski chama de “Novo Método” 
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dos Ensaios ou Ensaios Por Meio de Études, 
improvisações. Este Método já não tem nada a ver 
com psicologismo, mas pode levar à criação tanto 
do teatro psicológico, como do teatro com uma 
estética popular, um teatro brechtiano, um teatro 
circense. O Sistema de Stanislávski não está 
ligado a nenhum tipo definido de estética, é um 
sistema de preparação do ator e de preparação 
também do encenador. O Sistema de Stanislávski 
não foi invenção dele, ele não inventou nada. A 
gente conhece muitos métodos de preparação do 
ator que foram inventados por atores, diretores 
geniais. O Sistema de Stanislávski é uma 
base, é algo completamente diferente, porque 
Stanislávski, como eu disse, analisava a si mesmo 
e descobriu as leis da natureza criativa do ator. Eu 
sempre o comparo com meu outro compatriota 
genial, o Dmítri Mendeléiev, que criou o sistema 
dos elementos químicos, a tabela periódica. Mas 
o que fez Mendeleiev? Ele não inventou nenhum 
elemento químico, ele não inventou o Oxigênio, 
O2, mas ele descobriu um sistema e encaixou 
todos os elementos químicos neste sistema. 
Depois da morte de Mendeleiev, muitos outros 
elementos foram descobertos e encaixados neste 
sistema. Stanislávski fez a mesma coisa, ele 
descobriu os elementos da natureza criativa do 
ator. Ele falou o seguinte – eu gosto muito desta 
citação –: “O Sistema é um guia, o Sistema é um 
livro de referência e não uma filosofia. Assim que 
começa a filosofia, o Sistema termina. Não existe 
sistema nenhum, existe a natureza, a preocupação 
da minha vida inteira é me aproximar o máximo 
possível daquilo que se chama Sistema, ou seja, 
da natureza da criação, as leis da arte são as leis 
da natureza.” 

Eu falei da personalidade multifacetada de 
Stanislávski, que além de ser ator, encenador, 
cantor, foi também um ótimo desenhista, um 
ótimo artista plástico e estudou profundamente 
a Psicologia, a Fisiologia. Stanislávski foi amigo 
bastante próximo do fisiologista Ivan Pavlov, 
que fazia experiências horríveis, violentas, mas 
que proporcionou grandes descobertas sobre 
os reflexos condicionados para a Fisiologia. 

Stanislávski descobriu a fisiologia criativa do ator, 
o que o ator tem que fazer para entrar em um 
estado criativo. Sobre o Sistema de Stanislávski, 
apesar de ter sido um grande descobrimento que 
ele provou ainda em vida, nos ensaios, no trabalho 
com seus alunos, no Primeiro Estúdio, o Sistema 
teve uma história bastante complicada na União 
Soviética por causa da censura.

Stanislávski começou a elaborar o Sistema 
na época stalinista. Depois em 1928, ele teve 
um infarto fulminante no palco, durante a 
apresentação de uma peça de Tchékhov e, naquela 
época, infarto era tratado apenas parcialmente. 
Os médicos disseram que Stanislávski tinha 
que fazer o mínimo de movimentos, que ele 
tinha ficar parado pelo resto da vida – isto dez 
anos antes de sua morte –, ele não podia mais 
entrar no palco, não podia mais atuar. E foi nesta 
época que Stanislávski começou a escrever, ele 
queria registrar o Sistema. Só que os anos 1930 
foram uma época stalinista muito dura na União 
Soviética, uma época de intensa censura. E 
Stanislávski tinha medo de que suas obras sobre 
o Sistema não fossem publicadas. Ele escreve, 
em uma carta a sua amiga editora, o seguinte: 
“Ao meu ver, o maior perigo para o livro está em 
‘a criação da vida do espírito humano’.” Trata-se 
do primeiro livro sobre o Sistema, e o problema 
estava na questão do espírito, porque para a 
ideologia oficial da União Soviética, existia apenas 
a matéria, o espírito não. Depois Stanislávski 
continua: “Outro perigo está em subconsciente, 
emanação, imanação, a palavra alma. Será que 
eles podem proibir o livro por causa disso?” Quando 
Stanislávski escrevia, além desta autocensura, 
existia realmente a censura dos editores, e ele 
rabiscou muitas partes do Sistema, que ficaram 
apenas em rascunhos até o final da União 
Soviética. Os próprios russos não sabem várias 
partes do Sistema, porque a censura soviética 
não deixou que fossem publicadas. Stanislávski 
inteiro, completo, digamos, foi descoberto faz 
pouco tempo, depois da Perestroika. Ainda há 
bastante material dos arquivos de Stanislávski não 
publicado e não traduzido para outros idiomas. 



Falando sobre o Sistema, também é importante 
saber que apenas um livro, que se chama O 
Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo no Processo Criador 
da Vivência, foi terminado por Stanislávski, que 
chegou a ler suas provas. Stanislávski faleceu em 
agosto de 1938, e o livro saiu em outubro de 1938. 
Apenas este livro é, digamos, 100% Stanislávski, 
dois outros livros sobre o Sistema já foram 
compostos de seus manuscritos, de rascunhos, e 
certamente foram censurados. O segundo livro sai 
na União Soviética em 1948 e se chama O Trabalho 
do Ator Sobre Si Mesmo no Processo Criador da 
Encarnação. Estes títulos podem até parecer 
estranhos no Brasil, porque aqui eles têm outras 
traduções. O último livro da trilogia dedicada ao 
Sistema se chama O Trabalho do Ator Sobre o Papel 
e sai em 1957. Mas o que acontece no resto do 
mundo no que diz respeito ao Sistema é o que eu 
chamo de tragédia verdadeira, porque Stanislávski 
foi obrigado a vender os direitos autorais de todos 
os seus escritos a uma editora norte-americana, 
por causa de questões familiares, do filho que teve 
tuberculose, por causa da sua situação financeira 
na União Soviética. Quando Stanislávski, um 
dos homens mais ricos do país, perdeu tudo, ele 
não tinha dinheiro nem para chamar um táxi. 
Stanislávski vendeu todos os direitos autorais a 
esta editora norte-americana, e o contrato que 
ele assinou falava que todas as publicações de 
suas obras, no mundo inteiro, deveriam ser feitas 
a partir do inglês. Estes livros são: o primeiro 
se chama An Actor Prepares, em português, A 
Preparação do Ator, e sai em 1936; o segundo, 
Building a Character, A Construção da Personagem; 
e o último, Creating a Role, A Criação de um Papel. 
Mas esta discrepância entre o Stanislávski russo, 
o Stanislávski da fonte, e o Stanislávski conhecido 
no mundo afora é muito grande. E há outro 
problema importante na recepção do Sistema de 
Stanislávski no mundo inteiro, um problema que 
criou uma grande diferença entre o Sistema de 
Stanislávski conhecido na União Soviética e o 
método de Stanislávski conhecido nos Estados 
Unidos, no Brasil e em muitos outros países. 

Em 1922, Stanislávski, junto com o Teatro 

de Arte de Moscou, pela primeira vez, vai em 
turnê aos Estados Unidos e faz um tremendo 
sucesso. Até 1922, os norte-americanos nunca 
tinham assistido ao verdadeiro teatro. Eles 
ficaram fascinados pela arte do Teatro de Arte 
de Moscou e por Stanislávski, que foi recebido 
como um Deus. Todos queriam saber o segredo 
desta arte do ator. Stanislávski recebeu várias 
propostas para ficar lá, dar cursos, oficinas, 
master classes, mas ele não quis, ele quis voltar 
e tinha a obrigação de retornar à União Soviética. 
Entretanto, vários dos atores de Stanislávski do 
Primeiro Estúdio do Teatro de Arte de Moscou, 
fundado em 1912, ficaram nos Estados Unidos. E 
estes atores, que só conheceram a primeira etapa 
do trabalho de Stanislávski, o Stanislávski do 
teatro psicológico, da busca da Concentração, da 
Memória Afetiva, começaram a ensinar o Sistema 
da primeira etapa de elaboração aos atores norte-
americanos, tanto aos atores de teatro quanto e 
principalmente aos atores de cinema. Se agora 
a gente tem uma grande admiração pela escola 
dos atores do cinema norte-americano, isto 
se deve muito ao método de Stanislávski que 
foi desenvolvido nos Estados Unidos por Lee 
Strasberg. E o jovem Stanislávski, o primeiro 
Stanislávski, funciona perfeitamente bem na arte 
do cinema, que trabalha sempre em close, capta 
a vivência do ator muito detalhadamente. Como o 
Primeiro Estúdio foi um espaço de câmera, lá foi 
criada uma arte que deu início à arte do cinema, 
mas que não funciona tão bem na arte teatral, 
que tem uma distância, um espaço maior. Ao se 
falar de Stanislávski, a gente tem que saber desta 
drástica diferença entre o Sistema de Stanislávski 
e o método de Stanislávski, entre o Stanislávski 
que chega ao Brasil, por exemplo, via Augusto 
Boal. Boal, quando vai para o Teatro de Arena nos 
anos 1950, ele já tinha passado por Nova Iorque, 
pela experiência do Actor’s Studio. 

O último Stanislávski, o velho Stanislávski, 
sintetiza seus descobrimentos, suas experiências 
com o Sistema da primeira etapa, mas cria o 
que ele chama de “Novo Método” dos Ensaios. 
Stanislávski vai dizer que o ator não deve nunca 
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apresentar, atuar da mesma maneira, criando a 
mesma personagem no mesmo espetáculo; ele 
sempre tem que ter técnicas de improvisação, de 
vivência; ele sempre tem que entrar no palco, a 
cada noite, atuando de novo, vivenciando de novo, 
improvisando de novo. 

Para terminar, eu vou citar uma das discípulas 
de Stanislávski, a pedagoga do ultimo estúdio, 
Maria Knébel, que já está traduzida e publicada 
no Brasil: “Stanislávski se encontrava sempre em 
uma busca penosa. Duvidava. Negava. E nunca 
parava a sua busca. Todos os seus descobrimentos 
na arte tinham como objetivo despertar em cada 
ator um Mozart e não educar nele o Salieri.” Salieri 
é um super profissional que não tem inspiração, e 
Mozart é um gênio que trabalha com inspiração.

Stanislávski, no final de sua vida, em 1933, 
quando ele tinha 73 anos, escreveu a uma atriz 
que atuava em As Três Irmãs estas lindas palavras: 
“Tive uma longa vida. Vi muito. Era rico. Depois 
fiquei pobre. Vi o mundo. Tive boa família, os 
filhos. A vida espalhou todos pelo mundo. 
Procurei fama. Encontrei. Tive honras, fui jovem. 
Envelheci. Em breve será preciso morrer. Agora 
me pergunte: em que consiste a felicidade nesta 
terra? Em conhecimento. Em arte e em trabalho, 
no conhecimento da arte. Descobrindo a arte em 
si, descobre-se a natureza, a vida do mundo, o 
sentido da vida, descobre-se a alma-talento. Não 
existe felicidade maior de que esta.” Eu desejo 
a todas e todos sentir sempre esta felicidade e 
sempre, a cada dia, descobrir dentro de si mesmo 
esta alma-talento. 

SIMONE SHUBA – Agora a gente vai abrir 
para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta 
sobre os mitos e verdades de Stanislávski, podem 
falar!

PERGUNTA DA PLATEIA – Será que o 
medo que Stanislávski tinha na época de Stalin é 
porque ele era linha dura e os seus erros perante 
a arte dificultaram o trabalho de Stanislávski ou o 
problema era realmente o marxismo? Porque pelo 
que eu estudei e pelo que eu ouvi a senhora falar 

sobre a conexão de Stanislávski com a natureza e 
com o conhecimento da vida, trazendo isto para 
a criação, me parece muito próxima à filosofia 
marxista. Eu dou aula de filosofia marxista e a 
proposta de Stanislávski me parece muito similar, 
o jeito com que ele a conduz. Então o problema 
era a linha dura do Stalin ou o marxismo em si?

ELENA VÁSSINA – Não, certamente o 
problema não era o marxismo em si. O problema 
era o marxismo como única ideologia possível 
adotada no regime totalitário de Stalin. Isto foi 
como rezar “O Pai Nosso” sem poder errar uma 
meia palavra. O marxismo stalinista foi muito 
rigoroso e, logo quando foi introduzido, proibiu 
vários filósofos, psicólogos. Por exemplo, sempre 
me perguntam se Stanislávski leu Freud, ele não 
leu. Stanislávski estava muito próximo das suas 
pesquisas em psicologia, das suas descobertas, 
mas Freud foi proibido. Eu estudei na União 
Soviética e, na faculdade, eu nem podia pronunciar 
o nome de Freud, porque sua psicologia era 
considerada idealista. A Shuba sabe muito sobre 
a elaboração do conceito da Memória Afetiva, ela 
escreveu seu trabalho de mestrado sobre isto, 
hoje publicado em livro (Stanislávski em Processo 
– Um Mês no Campo – Turguêniev). Foi grande a 
influência do psicólogo francês  Théodule Ribot 
na elaboração do conceito da Memória Afetiva. 
Théodule Ribot tinha sido muito lido na Rússia pré-
revolucionária, czarista, mas o regime soviético vai 
proibi-lo acusando-o de ser burguês e de idealista, 
porque para a filosofia marxista, a psicologia não 
existe sem a matéria, a psicologia é definida pela 
matéria. Por isso Stanislávski teve que mudar 
o conceito da Memória Afetiva para Memória 
Emocional. Stanislávski tinha muita liberdade 
de experiência prática em seu último estúdio, o 
Estúdio de Ópera e de Arte Dramática, durante 
os seus três últimos anos de vida. Mas ele tinha 
muitos problemas, como eu falei, de autocensura 
e de censura governamental para publicar suas 
obras. Por exemplo, a palavra metafísica era um 
problema. Você está ensinando o marxismo em 
um país democrático, por enquanto pelo menos, e 



eu espero que assim continue. Então o problema 
não era o marxismo, mas a ideologia marxista 
stalinista imposta em um estado totalitário. 

PERGUNTA DA PLATEIA – Estou atuando 
em dois papéis, estou fazendo uma fadinha e 
uma bruxa. E você fala que o ator, entra no palco 
e vivencia, todos os dias, uma maneira de atuar. 
O eu queria saber não é bem uma pergunta, 
é mais uma dica. Eu adoro estudar e tento ler 
com frequência os três livros que você citou. 
Estas duas personagens que estou fazendo, eu 
tento estudá-las, separadamente, sem as falas, e 
colocar, digamos, um diferencial. Todos os dias, 
eu estou tentando ser uma nova atriz, descobrir 
cada vez mais. Mas, por exemplo, eu fiz algo bom 
ontem e hoje eu tento vivenciar de novo o que foi 
bom ontem, mas tenho que viver o hoje. Não sei 
se deu para entender... 

ELENA VÁSSINA – Eu entendi perfeitamente 
o que você está falando. Stanislávski diz que 
você, como ser humano, como mulher, nunca 
é a mesma pessoa. Você hoje não é aquela que 
tinha sido ontem, porque hoje você está em outro 
contexto, é outra a sua vivência como ser humano, 
você tem outras associações, outras emoções, 
você se renova como ser humano. Estamos 
todos vivos porque não estamos repetindo o que 
fomos ontem. Hoje a nossa vivência na vida, na 
realidade, é diferente, a gente não pode repetir, 
por isso estamos vivos. É a mesma coisa no 
palco. Stanislávski diz que a mecanização, a 
automatização da atuação, nasce exatamente 
por que há uma discrepância entre sua vivência 
como mulher, como ser humano, e sua atuação 
da personagem. Se você refletir, você vai ver 
que pode, em cada atuação sua, trazer a sua 
experiência de hoje, ou seja, você vai vivenciar 
no palco, você não vai repetir aquilo que você fez 
ontem. Stanislávski não falou que você tem que 
mudar drasticamente um texto, mas a cada vez, a 
cada dia, a cada noite, você tem que trazer algo de 
novo na sua atuação. Não sei se você entendeu...

PLATEIA – Sim, eu entendi! Você tem que 
ligar a sua conexão com o palco, com a plateia, 
ter total a segurança entre você e a plateia...

ELENA VÁSSINA – E também a sua relação, 
a cada noite, é diferente com a plateia. Você, como 
atriz, deve sentir isto muito bem. A plateia nunca é 
repetida. Até, quem sabe, se a metade da plateia 
adorou o seu espetáculo e foi assisti-lo de novo, 
a sua comunicação com a plateia não vai ser a 
mesma, porque a plateia é diferente, você hoje já 
está diferente. Eu não falei disso, mas uma coisa 
que também foi silenciada na época soviética, 
porque foi considerada demasiadamente mística, 
foi a Yoga. Stanislávski se inspirou muito na Yoga, 
e muitos conceitos do Sistema, como Irradiação, 
por exemplo, Stanislávski os pegou da prática da 
Yoga e da prática da meditação. Stanislávski se 
interessava muito pelas práticas da meditação, 
pela irradiação de energia e por este contato 
energético com a plateia. Isto é muito importante 
e cada vez é diferente.

PERGUNTA DA PLATEIA – Não é uma 
pergunta, é só uma comunicação. Apesar de não 
ser atriz, mas professora de outras coisas, e de 
entender que é diferente no palco, eu queria falar 
sobre a conexão! A conexão com a plateia, com o 
aluno, acho que é mais o estado de ser, o estado 
do agora, não fazer algo mecanicamente. Você vê 
que alguns professores podem dar a mesma aula, 
mas ela será sempre diferente.

ELENA VÁSSINA – É isso mesmo que você 
está falando! Só que Stanislávski não chama isso 
de conexão, ele chama isso de Comunicação. 
E esta comunicação entre ator e plateia, entre 
o pedagogo e seus alunos, deve ser sempre 
renovada. Esta é a lei da arte, a arte é criação. 
Você não pode entrar no piloto automático, não 
pode automatizar os hábitos, isto gera uma coisa 
estereotipada. 

PACO ABREU – Elena, eu queria fazer uma 
pergunta. Eu sou professor do Teatro Escola 
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Macunaíma há vinte anos, e você conheceu o 
Nissim há 28 anos. E eu me lembro de uma palestra 
da Maria Thais falando sobre Meierhold e dizendo 
que uma vez perguntaram a um espectador 
onde ele tinha se formado e ele respondeu que 
não tinha se formado em nenhum lugar, que 
tinha se formado assistindo aos espetáculos de 
Meierhold. Eu tenho uma sensação semelhante, 
porque ao longo destes vinte anos, em função da 
sua ligação com o Nissim, eu tive a oportunidade 
de assistir a inúmeras palestras que você deu aos 
professores do Teatro Escola Macunaíma. Mas 
eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre o 
Nissim. Você falou sobre a paixão dele quando 
vocês se conheceram, que ele queria saber 
tudo sobre Stanislávski, e, ao longo destes anos 
de amizade de vocês, eu queria te ouvir falar de 
outros momentos ou do diálogo com o Teatro 
Escola Macunaíma, dos momentos que também 
foram marcantes para você.

ELENA VÁSSINA – Obrigada, Paco, pela 
pergunta! Como eu falei, nós nos conhecemos 
em 1990 e o que fez nós nos aproximarmos foi 
o Stanislávski. Em 1987, ele foi para Paris e fez 
cursos e oficinas com professores do Sistema 
de Stanislávski da Escola de Arte Dramática do 
Teatro de Arte de Moscou. Nissim estava sempre 
na busca, igual à Stanislávski. Eu convivi com o 
Nissim durante muitos anos, e ele nunca ficava 
parado, ele era muito inquieto, sempre queria 
saber mais. E em 1987, fazendo estes cursos, pela 
primeira vez ele descobriu que existe o Sistema ou 
o método de preparação do ator de Stanislávski. Ele 
sempre falou com olhos brilhantes que isto para 
ele foi como um descobrimento da América! Até 
aquele momento, ele achava que, como em várias 
faculdades e escolas brasileiras que têm muitos 
métodos diferentes, você aprende um pouco do 
teatro de Artaud, um pouco do teatro brechtiano, 
um pouco das máscaras da Commedia dell”arte. E 
lá em Paris, ele viu que existe algo que faz o ator se 
tornar um profissional. Ele continuou a pesquisar 
e a descobrir, e eu fui o segundo passo desta 
busca. Ele foi o primeiro, em 1996, a trazer para 

o Brasil um pedagogo da academia teatral russa, 
formado no GITIS (Instituto Russo de Arte Teatral – 
Russian University of Theatre Arts). Adgur Kove 
foi o primeiro diretor-pedagogo russo a dar aulas 
sobre o Sistema de Stanislávski no Brasil e isto foi 
aqui no Teatro Escola Macunaíma, não foi na USP, 
na Unicamp, foi aqui! E quantos vezes o Nissim foi 
também para Moscou! Eu me lembro muito bem 
de suas viagens nos anos 1990, para assistir às 
aulas, para buscar, para levar seus professores. 
Para mim, o Nissim foi um exemplo fascinante de 
diretor, de proprietário de uma escola, que antes 
de mais nada, pensava na formação de seus 
professores. Faz pouco tempo, nós estivemos na 
UNIRIO, Simone Shuba, Debora Hummel e eu, e 
eu ouvi coisas maravilhosas sobre o Teatro Escola 
Macunaíma das pessoas que estavam lá. O Teatro 
Escola Macunaíma tem esta fama de investir muito 
na formação de seus professores, o que nenhuma 
outra escola de arte dramática no Brasil faz. E isto 
é generosidade da alma, do talento do Nissim, que 
sendo fascinado por Stanislávski e pelo Sistema, 
queria compartilhar isto com os professores. Uma 
coisa completamente fantástica!

PERGUNTA DA PLATEIA – A minha 
pergunta é direcionada para a Memória Afetiva, 
a Memória Emocional. Nós somos seres 
humanos, geralmente vivemos em uma realidade 
“distópica”, e eu queria saber como um ator, de 
acordo com Stanislávski, consegue captar toda 
a Memória Afetiva e Emocional para vivenciar 
este ser humano. Porque se nós formos pensar 
em relação à imaginação, ela não consegue 
suprir tudo o que a personagem precisa em cena, 
e, neste ponto, nós abrimos um leque para a 
teoria norte-americana sobre laboratório, só que 
acredito que o Stanislávski tenha outra visão a 
respeito disso. Qual seria?

ELENA VÁSSINA – A primeira coisa 
que Stanislávski fazia – e isto é uma dica 
preciosíssima –, era obrigar todos seus atores, 
todos seus discípulos, seus alunos, a terem 
sempre um caderno, e neste caderno, como num 



diário, eles tinham que anotar tudo que estavam 
vivendo, sentindo, lembrando. É o caderno do 
ator, onde você fixa, onde você registra as suas 
emoções, suas memórias, suas associações, 
sua imaginação etc. A segunda coisa super 
importante é o que você falou sobre a imaginação. 
A imaginação é a grande força criativa, é a grande 
fonte de criação, tanto para ator quanto para o 
diretor da arte dramática, do cinema etc. Existem 
exercícios em que o ator, o aluno, não fica nem 
um momento parado, ele trabalha e estuda 
dezesseis, vinte horas por dia desenvolvendo 
sua imaginação, e não apenas em sala de aula. 
E sobre a Memória Afetiva, Stanislávski dizia que 
você deve partir apenas de si próprio, do primeiro 
impulso. Por exemplo, eu, Elena Vássina, me 
lembro do barulho do mar, da primeira vez que 
estive no mar com minha família na infância, me 
lembro do que eu senti; e eu começo a extrair esta 
Memória Afetiva de mim mesma, mas eu começo 
a retrabalhar isto com a minha imaginação, 
com a minha criatividade. Também o que ajuda, 
segundo Stanislávski, muitíssimo no trabalho com 
a Memória Afetiva são as Circunstâncias Dadas, 
que perpassam todo o Sistema. Mas ele elaborou 
vários exercícios, na última etapa do seu trabalho, 
como, por meio das Circunstâncias Dadas, criar 
Ações Físicas e como, por meio de Ações Físicas, 
chegar à Memória Afetiva, que naquela época já 
se chamava Memória Emocional. 

PERGUNTA DA PLATEIA – Tem um exemplo 
da atenção em cena, que fala sobre um rei que 
precisava de um ministro novo para a cidade e 
faz um desafio: quem conseguisse carregar dois 
baldes de leite por cima da muralha da cidade com 
várias distrações e chegar até o final seria o novo 
ministro. O moço que vai carregar, atiram coisas 
nele, tentam derrubá-lo a todo custo, mas ele 
consegue passar. E quando ele desce, perguntam 
para ele: “Você não ouviu tudo o que aconteceu?” E 
ele responde: “Eu não ouvi o que aconteceu.” Este 
exemplo me gera confusão, por causa da questão 
do aqui agora, de estar se relacionando com tudo 
que acontece no espaço, se relacionando com as 

pessoas, com o público. Como eu posso estar no 
lugar de não ouvir as coisas que me atrapalham e 
estar aqui agora ao mesmo tempo?

ELENA VÁSSINA – Stanislávski, nos anos 
1910, estuda muito a Yoga. Nos anos 1910, 
1920, ele estuda várias práticas de meditação. E 
o que é a meditação? É estar aqui agora e não 
ser distraído pelo barulho do carro, não deixar 
entrar pensamentos, como “Como eu vou pagar 
a conta amanhã?”, “O que eu vou fazer quando 
sair?” E Stanislávski introduz um conceito muito 
importante, eu sou, que é a concentração absoluta 
neste momento, no aqui e agora; apenas assim 
você pode dar um impulso a sua força criativa, a 
sua inspiração. Você pode ler Stanislávski, o que 
ele criou a partir da prática de concentração da 
Yoga são exercícios. Mas você pode experimentar 
isto no palco. Se você fica, durante a atuação, 
o espetáculo, por um minuto desconcentrado 
e começa a pensar em outra coisa, você logo 
perde a transmissão de energia, que é Irradiação, 
vibração; logo, você perde o contato com a plateia 
e com os seus parceiros de cena, com os seus 
partners. Neste momento, o público adormece e 
depois é muito difícil fazê-lo “voltar” para o palco. 
É tudo energia! Stanislávski pesquisou muito 
isto, sentiu, preparou. O universo é energia! É um 
mundo invisível, mas sem isto não existe arte. O 
espetáculo é a energia que você pode transmitir 
além das palavras, além do nível visual, é a 
energia que você pode transmitir para a plateia e 
pode captar da plateia.

PERGUNTA DA PLATEIA – Elena, muito 
obrigado por este tempo aqui com a gente! Eu 
estou curioso para saber um pouco mais sobre 
o relacionamento de Stanislávski com o cinema, 
com a interpretação para câmera. Você poderia 
compartilhar isto com a gente... 

ELENA VÁSSINA – Uma coisa muito 
interessante: Stanislávski não gostava de cinema! 
Ele via, naquela época, o ator de cinema que 
estava nascendo como um grande perigo para 
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o teatro. Existiam muitas projeções, como a que 
com o desenvolvimento do cinema, o teatro iria 
acabar – o que graças a Deus não aconteceu! Mas 
como eu falei, vários discípulos de Stanislávski, 
que saíram do Primeiro Estúdio do Teatro de 
Arte de Moscou, acabaram seguindo por este 
caminho. No Primeiro Estúdio, foram elaborados 
muitos exercícios, treinamentos para ator, que 
foram feitos para o palco, para o teatro, mas que 
serviram depois para atuação para a câmera. 
Por exemplo, Richard Boleslávski, que se torna 
um ator e diretor super importante nos primeiros 
anos de Hollywood, ele forma uma escola de 
preparação de atores nos anos 1930; ele faleceu 
em 1937, se não me engano, bem jovem ainda. 
Maria Uspénskaia, também aluna de Stanislávski 
que eu acho que teve até nomeação ao Oscar, ela 
atua em Hollywood nos primeiros anos e também 
trabalha como preparadora de atores de cinema. 
Outra figura importantíssima para a atuação para 
câmera e também para a preparação de ator é 
Mikhail Tchékhov, que foi discípulo de Stanislávski 
e ator do Primeiro Estúdio e emigrou no final 
no século seguinte para Berlim, Inglaterra e 
depois trabalhou muitos anos em Hollywood, 
especialmente na preparação de atores. Todos os 
atores russos de cinema também são formados no 
Sistema de Stanislávski. Mas existe a diferença, 
como eu expliquei, que o cinema é na maioria das 
vezes close, o que interessa no cinema é o close, 
enquanto no teatro existe a distância, onde entra 
o que você perguntou, a troca de energia direta, a 
Irradiação, como falava Stanislávski.

PERGUNTA DA PLATEIA – Eu sou aluno do 
Macu e tenho colegas que são um pouco céticos, 
que não acreditam nestas vibrações que o ser 
humano emite. E eu queria saber como trilhar um 
plano produtivo com estes atores.

ELENA VÁSSINA – Uau, que pergunta 
difícil! Eu acho que é através dos exercícios, da 
prática, porque para acreditar nisto, você tem que 
experimentar, você tem que ter a experiência. Na 
vida, a gente pode compartilhar apenas aquilo 

que a gente experimentou. Mas, como eu falei, 
Stanislávski foi um ator genial, que sabia o que 
era inspiração, estes momentos mágicos. Se 
o ator não tem isto ainda, ele pode chegar a 
este momento de inspiração, que tem várias 
explicações, mas a gente sente quando tem isto 
e quando não tem. Mas tem que estudar, estudar, 
estudar, para chegar a experimentar isto. Eu creio 
que não exista outro método de ensino, é apenas 
experimentando que você começa a acreditar.

PERGUNTA DA PLATEIA – Elena, eu 
gostaria que você pudesse aprofundar um pouco 
mais a respeito das Ações Físicas, que é uma 
parte importantíssima do Sistema. Você fala sobre 
isto no seu livro, mas eu queria saber se há outros 
estudos sobre as Ações Físicas e queria te ouvir 
falar um pouco sobre isto?

ELENA VÁSSINA – Explicando o que é 
Ação Física, eu sempre dou o exemplo de Jerzy 
Grotowski, que estudou na Rússia e, em muitos 
sentidos, é visto como um continuador, um 
discípulo não direto de Stanislávski. Grotowski 
trabalhou muitíssimo com as Ações Físicas e, em 
um seminário, que eu acho que foi até aqui em 
São Paulo, no SESC, ele deu o seguinte exemplo: 
“Eu pego o meu cachimbo, eu acendo um 
fósforo, eu coloco o cachimbo na boca, eu estou 
fumando. Eu estou fazendo muitos movimentos, 
muitas ações, mas será que são Ações Físicas?” 
E Grotowski responde: “Não são Ações Físicas!” O 
fato de você estar correndo pelo palco, andando 
para lá e para cá, mexendo com o corpo, mexendo 
com os braços, isto não quer dizer que você 
esteja realizando Ações Físicas. A Ação Física 
tem que ter um objetivo! E Grotowski continua: 
“Você me pergunta o que é Ação Física, e eu não 
sei como te responder, eu preciso de um tempo 
para pensar. Então eu pego o meu cachimbo, 
eu coloco o tabaco, eu pego um fósforo, acendo 
e todo o tempo eu penso em como responder a 
sua pergunta. O objetivo da minha Ação Física 
não é fumar o cachimbo, mas responder a sua 
pergunta, ter tempo para pensar, e isto é Ação 



Física.” Eu acho este exemplo do Grotowski muito 
simples e muito explicativo. Stanislávski, no 
final de sua vida, no seu último estúdio, trabalha 
as Ações Físicas e diz que os atores, quando 
começa o processo dos ensaios, não devem 
saber o quê pensa o diretor, que é a única pessoa 
que tem a ideia do que vai montar. Por exemplo, 
vai-se montar O Jardim das Cerejeiras, de Anton 
Tchékhov, o diretor chega para a aula e diz: “Hoje, 
vamos fazer études da primeira cena!” Étude é 
uma palavra francesa, que significa estudo. E os 
atores fazem études, como, por exemplo, esperar, 
na estação de trem, os familiares voltarem de 
uma longa viagem. O que fariam ao encontrar os 
familiares nesta estação? O trem chegará daqui a 
trinta minutos, o que fariam? E assim começam 
os études, a partir de investigações sobre o que os 
atores fariam, e não sobre o que eles sentiriam; 
assim começa o trabalho sobre O Jardim das 
Cerejeiras. Esta é primeira cena da peça, quando 
Ranévskaia e sua filha Ánia voltam do estrangeiro, 
e Lopákhin vai encontrá-las na estação de trem. 
Sempre se começa com a pergunta: “O que vocês 
fariam?” Eu me lembro, por exemplo, do Serguei 
Zemtsov, um pedagogo russo que ministrou um 
workshop aqui no Macunaíma. Ele trabalhou a 
peça A Gaivota a partir do étude: “Vocês vão agora 
improvisar a cena da Nina com o Tréplev, um 
jovem casal de namorados, o que vocês fariam? 
Iriam ao cinema?” Este é o principio! 

PERGUNTA DA PLATEIA – Segundo 
Stanislávski, é impossível criar uma Memória 
Emotiva a partir de uma vivência não vivida. Por 
exemplo, eu nunca vi a neve, mas eu imagino que 
seria uma felicidade muito grande vê-la. Mas esta 
não é a mesma felicidade do que a de receber um 
presente, elas são felicidades distintas, com uma 
carga de emoção diferente. Como eu consigo 
imaginar isto e desenvolver na hora da vivência?

ELENA VÁSSINA – Pelo campo das 
associações. Mas você sempre tem que partir de 
si mesmo. Você nunca viu a neve, mas você se 
lembra como estava muito quente aqui em São 

Paulo e depois começou a chover, uma chuva 
tropical, o que você sentiu neste momento? 
Eu acredito que seus pedagogos sabem fazer 
isto muito bem. O monólogo interior é super 
importante. Mas o monólogo interior não deve 
ser apenas de como a personagem está agora na 
peça, mas do seu passado, do seu futuro. Você 
está criando todo tempo, imaginando, fazendo, 
atuando e sentindo. 

SIMONE SHUBA – Bom, Elena, eu queria 
te agradecer imensamente e queria, na verdade, 
que você falasse as últimas palavras sobre uma 
pergunta minha. Eu gostaria que você falasse um 
pouco desta questão do Stanislávski aproximar o 
ator enquanto indivíduo e o ator enquanto artista, 
da importância disto no Sistema.

ELENA VÁSSINA – Eu vou terminar 
respondendo a pergunta da Shuba com uma 
citação de Anatóli Smeliánski, que é o maior 
especialista em Stanislávski. Smeliánski, 
durante muitos anos, foi presidente da Escola 
de Arte Dramática do Teatro da Arte de Moscou 
e é patrono do Centro Latino Americano de 
Pesquisa Stanislávski. Smeliánski fala o seguinte: 
O Sistema, antes de qualquer coisa, é “uma 
cultura inteira, que, além de tudo, se dirige 
ao infinito aprimoramento do homem que se 
dedica à arte, à ampliação de sua experiência 
espiritual e emocional, ao conhecimento do outro 
como a si mesmo.” Seu objetivo não é apenas 
o aprimoramento do ator, mas do próprio ser 
humano. Esta é a principal ideia do Sistema: para 
ser um bom ator, vocês devem se aperfeiçoar a 
cada dia, se desenvolver como seres humanos. O 
mais importante é ser humano para ser ator.

Transcrição de Laura Lima e edição de Roberta 
Carbone, com revisão de Elena Vássina. 


