PRIMEIRO CAPITULO

Antes de entrar nos assuntos desta Iniciação à Arte Dramática, acho
muito útil estabelecer certas normas que possam reger nossas relações, isto é,
relações entre o que ensina e os que estudam. Para isso é preciso tornar bem
claros os nossos objetivos.
Se vocês estão lendo este trabalho é porque se interessam pelo teatro. O
mesmo poderia dizer a seus ouvintes um professor de física ao iniciar suas
aulas: " Se vocês estão aqui, é porque se interessam pela física" .. . Até aqui
a situação é idêntica: o interesse pela matéria a ser estudada.
Mas a primeira matéria é uma arte, ao passo que a segunda é uma
ciência. As verdades da ciência são invioláveis, indiscutíveis, pelo menos até o
momento em que a própria ciência as refute. As verdades da arte podem ser
submetidas a dúvidas a qualquer momento, basta para isso submetê-las a
novas experiências e oferecer o seu resultado à apreciação dos homens. Em
resultado final (mas na realidade sempre temporário!) dessa apreciação
poderá surgir nova verdade, cuja duração dependerá da apreciação da maioria.
Ao começar a estudar uma arte, todos tem o direito de duvidar e de
aplicar sua própria concepção sobre a essência da arte em questão. Mas nos
estudos de uma ciência o aluno deve respeitar rigorosamente as normas
estabelecidas. Seria um absurdo inconcebível se alguém, ao começar a estudar física nuclear ainda duvidasse da lei da gravidade. Mas não seria nenhum
absurdo duvidar das leis que devem reger a Arte Dramática. Ninguém pode
provar a inviolabilidade de certas normas da arte que , no momento, são
reconhecidas pela maioria como universais: para alguns elas são invioláveis,
para outros, apenas uma das formas de expressão teatral.
Isso me faz lembrar a conversa que tive com um dos nossos homens de
teatro. Ele me disse : "Kusnet, não está longe o tempo em que o ator não
será mais necessário em teatro !" Eu desviei a conversa exatamente porque
nada podia provar em contrário; eu sabia que a idéia dele não era nada nova :
um diretor usa todos os meios físicos que encontra ao seu alcance - formas,
linhas, luzes, sons - para transmitir a idéia da obra dramática e, nessas
condições, qualquer pessoa viva serve no lugar de um ator; basta colocá-la na
atitude desejada, iluminá-la convenientemente, etc. E não duvido que usando esses meios, o diretor poderá conseguir muitos efeitos de emoção ou de
raciocínio, mas será isso teatro? Eu respondo categoricamente: Não! Mas
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nada posso provar. Só posso dizer que, a meu ver teatro é outra coisa, que o
teatro sem ator para mim não existe. Stanislavski no fim de sua vida, que ele
dedicou totalmente às pesquisas sobre todas as possibilidades do teatro,
disse: "Cheguei à conclusão de que os meios materiais de encenação são
limitados e que o mais importante elemento de teatro é o ator, o homem,
porque seus meios, suas possibilidades não tem limite, como não tem limite
a combinação das sete notas da gama musical: ela nunca foi nem será esgotada pelos compositores".
Procuremos chegar à essência do teatro por eliminação progressiva dos
seus elementos. Sem qual deles o teatro não poderia existir? Sem prédio,
sem palco? Claro que pode! Basta que se façam espetáculos ao ar livre. Sem
cenário, sem iluminação? Pode ! A natureza nos dá, às vezes, esses elementos
em forma mais rica do que a que pode ser conseguida em teatro. Sem
música? Claro. Ela nunca foi essencial no teatro falado; ela é útil mas não
indispensável. Sem texto fixo? Por que não? As falas podem ser improvisadas como em teatro "happening". Sem diretor? O ator pode autodirigir-se. E sem ator? O que poderia substituí-lo? Vejamos.
A tecnologia moderna chegou a descobertas com que nossos avós não
poderiam nem sonhar; os robôs-computadores substituem o homem em
vários setores de atividade executando tarefas que aparentemente não estariam ao alcance do próprio homem; a cibernética tenta fabricar obras de
arte. Tudo isso é verdade, mas ninguém poderia imaginar que o "Cérebro
eletrônico", um dia pudesse igualar-se ao cérebro humano.
Num rápido programa de informações técnicas no Canal 2 (T V Cultura), em São Paulo, um cientista - lamento não ter tomado nota do seu
nome - me impressionou sobremaneira quando disse que as informações
que chegam ao cérebro humano, às vezes, vem dos genes . Com todos os
aperfeiçoamentos imagináveis, ninguém poderá em sã consciência, sonhar
com a hereditariedade dos robôs. E eu acrescentaria: nenhum computador
será capaz de se apaixonar por uma computadora.
O ator, o homem que vive, que pensa, que sente é o único elemento de
teatro absolutamente indispensável. Todos os outros elerri-ntos, embora
sejam de imensa utilidade, não são mais que satélites desse " sol" do teatro
que é o ator.
E finalmente; podemos perguntar: poderá o teatro existir sem espectador? Não! A razão da existência do teatro é exatamente a sua comunicação
com o espectador.
É assim, e só assim que eu entendo o teatro.
Mas imaginemos que entre vocês, meus leitores, se encontrem pessoas
cuja opinião seja contrária à minha concepção de teatro. Que faríamos nós,
eu que escrevo na base da minha concepção e vocês, com idéia diametralmente oposta. É claro que nessas condições nós nunca chegaríamos a qual -
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quer resultado útil. Daí a absoluta necessidade de estabelecermos bases
comuns para os nossos estudos. Não se assustem, não pretendo impor
nenhum determinado estilo de teatro. Trata-se apenas de estabelecer o
pónto de vista comum sobre o que é "bom teatro" e o que é "mau teatro" .
Há uns anos se dizia, aliás, às vezes ainda se diz, para qualificarmos um
mau espetáculo: "ruim como rádio-novela". Procurem lembrar-se de alguns
exemplos de rádio-novela daquele tempo e verão que realmente havia razão
para essa comparação. E notem: em muitos casos não era culpa dos atores e
sim das condições em que eles trabalhavam, pois os "scripts" eram entregues
às vezes, poucos minutos antes da irradiação e a novela ia "pro ar" sem uma
leitura sequer.
E o resultado naturalmente, era bem triste, tudo era estandardizado;
aqueles vilões sanguinários com suas vozes roucas e suas risadas "sinistras",
aquelas mães "sofredoras" que, logo no início da novela, ainda sem razão
alguma para sofrer já falavam com um nó na garganta, aqueles maridos
infiéis que ao mentir à esposa, gaguejavam tanto que nenhuma pessoa
normal poderia acreditar na sua inocência, etc.
Creio que não pode haver duas opiniões a respeito da qualidade desse
tipo de teatro.
E agora procurem exemplos do contrário, daquilo que vocês pudessem
chamar de bom teatro. Procurem lembrar-se de algum bom trabalho do
teatro nacional ou dos teatros estrangeiros, que visitam o Brasil, ou dos
trabalhos de cinema. Pensem e procurem compreender por que os atores
desses exemplos os impressionaram? Qual é a diferença entre um bom e um
mau ator? Uns dirão que o bom ator é sempre natural ao passo que o mau é
artificial; outros dirão que o bom ator " vibra" e o mau "fica frio"; mais
outros dirão que o bom ator "vive o papel" e, com isso, chega a nos fazer
acreditar na realidade da existência do personagem, ao passo que o mau
"representa".
Resumindo todas essas opiniões e possivelmente, muitas outras, podemos dizer que os maus atores naõ nos convencem da realidade do que
representam e os bons convencem. Por conseguinte, o objetivo do ator que
pretende fazer "bom teatro" é conseguir essa capacidade de convencer o
espectador da realidade do que se imaginou para a realização do espetáculo,
o que, no fundo, sempre redunda na transmissão da idéia do autor ao
espectador.
Não é demais frisar aqui outra vez que para mim é um axioma: o artista
não pode criar sem ter vontade de convencer. Leon Tolstoi disse : " Uma obra
de arte só é autêntica quando a pessoa que a aprecia não pode imaginar
outra coisa a não ser aquilo que aprecia." Tal deve ser a força de convicção
de um artista.
Mas voltando ao assunto, já que se trata da transmissão de uma idéia, o

6

EUGÊNIO KUSNET

principal objetivo do ator não pode ser o de convencer o espectador da
realidade material da vida, mostrar-lhe como o personagem dorme, anda,
come, etc, mas sim mostrar-lhe o que o personagem quer, o que pensa, para
que vive.
O ator através de seu comportamento físico, exterior - mostrando
como o personagem come, dorme, anda, fala - convence o espectador da
realidade da vida interior do personagem: do que ele pensa, do que ele quer,
do que ele sente, o que vale dizer: convence-o da realidade da vida do
espírito humano. "As pessoas estão jantando, apenas estão jantando, mas
exatamente nessa hora se forma a sua felicidade ou se arruinam as suas
vidas" . (Anton Tchekov)
Assim chegamos a concretizar o principal objetivo do teatro que se
toma tão claro na definição de Stanislavski:
A ARTE DRAMÁTICA É A CAPACIDADE DE REPRESENTAR A
VIDA 00 ESPÍRITO HUMANO, EM PÚBLICO E EM FORMA ESTÉTICA.
Como podem constatar, não há nisso a mínima limitação; todo e qualquer estilo de teatro é aceitável, contanto que contenha a vida do espírito
humano.
Em conversa com um dos nossos diretores - e por sinal, um excelente
diretor -, esse problema surgiu da seguinte forma. Ele me perguntou: "E se
eu lhe propusesse o papel de um simples objeto e não de um ser humano,
por exemplo, o papel de uma cadeira - você o aceitaria? " Eu respondi: "Se
essa cadeira tem amor por uma outra cadeira; se nutre a esperança de um dia
se tornar uma poltrona; se essa cadeira tem medo de morrer queimada num
incêndio, então eu aceito o papel porque, nesse caso, a sua cadeira terá a
vida do espírito humano. Do contrário, você não precisa de um ator ponha uma cadeira verdadeira e que os seus atores falem com ela" . . .
Stanislavski e seus verdadeiros adeptos nunca fizeram objeção a nenhum
estilo de teatro. Um dos maiores diretores do Teatro Soviético, Nicolai
Okhlôpkov, quando duramente criticado pelos seus colegas da camada conservadora que o acusavam de estilização e modernismo exagerados, respondeu as acusações num artigo: "Que cada diretor use o que achar conveniente
e de acordo com seus princípios artísticos, contanto que isso não somente
não prejudique, como também ajude, coopere na realização do mais importante: a revelação ,do rico e complicado mundo interior do homem. Do
contrário, o ator não terá nada que fazer e o diretor nada que procurar". E
depois: "O espetáculo só se realiza quando se consegue revelar esse mar de
idéias, emoções e desejos ; e um mundo inteiro em cada gota desse mar".
Apesar do seu modernismo, Okhlópkov se enquadrava perfeitamente
dentro dos princípios do Método.
É interessante notar que os mais extremados "esquerdistas" de Teatro
não fogem desse fator - a vida do espírito humano. Eugêne Ionesco, num
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artigo em que ele explica como a seu ver, deve ser o teatro de hoje, escreve:
"Le Théatre est dans l'éxageration des sentiments, l'éxageration qui disloque
le réel". Portanto, embora extremamente exagerados, os sentimentos continuam a existir no seu teatro; portanto existe nele a vida do espírito humano.
Assim se apresenta a primeira parte da definição de Stanislavski: "A
capacidade de representar a vida do espírito humano".
Quanto 'aos outros dois detalhes da definição, eles são óbvios: "Representar ... em público . . ." Não se pode conceber o teatro sem espectador,
- ele faz parte da própria natureza desta arte.
E finalmente: " ... em forma estética". A ação teatral não deve ser feia.
Com isso eu não quero dizer que ela deve ser "bonita", ela pode ser horrorosa, horripilante mas ao mesmo tempo, bela como é bela a cena da morte
de Desdêmona, apesar do horror que ela causa ao espectador. Sabemos que a
vida humana está cheia de detalhes feios e que esses detalhes talvez tenham
que fazer parte da ação teatral, mas cabe aos criadores do espetáculo darlhes, na medida do possível, um aspecto que não prejudique o belo da ação.
Uivos prolongados de um homem submetido à tortura, excesso de sangue e
uma ferida aberta numa cena de assassinato, detalhes de vômito numa cena
de doença, todos esses detalhes, embora representem aspectos de um sofrimento real, em teatro causam ao espectador apenas uma náusea e lhes tiram
a atenção do mais importante: do "rico e complicado mundo interior do
homem".
Então repetimos: o objetivo do ator é convencer o espectador da realidade da vida do espírito humano. Os que conseguem isso chegam a realizar
verdadeiros milagres. Vocês talvez conheçam casos em que grandes intérpretes de personagens históricos conseguiam convencer os espectadores das
características totalmente contrárias à concepção histórica, científica. E
mais ainda, dois intérpretes do mesmo papel histórico conseguiam convencer
os espectadores, embora suas idéias sobre o personagem fossem completamente diferentes.
A força de convicção do teatro é tão grande que ele é capaz de convencer - embora provisoriamente - um espectador que vem com uma idéia
preconcebida sobre o espetáculo e baseada numa convicção pessoal profunda. Tive ocasião de sentir isso quando assisti a "Os Pequenos Burgueses" de
M Gorki no Grande Teatro Dramático de Leningrado. Eu, ator que chegou
a uma determinada concepção da obra depois de cem ensaios e quase oitocentas representações dessa peça no Teatro Oficina, eu me senti tão preso à
ação do espetáculo de Leningrado, que perdi totalmente a capacidade de
raciocinar e de comparar. O espetáculo me absorveu, me envolveu totalmente, embora a concepção daquele teatro fosse quase diametralmente oposta à
do Teatro Oficina. Só depois de oito horas de raciocínio calmo consegui
voltar à minha concepção original que, aliás, até agora considero mais certa.
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Como eles conseguem esse resultado? Que usam esses grandes atores
para cheg~r a esse verdadeiro mila$re de persuasão? A resposta, geralmente
é esta: "E um grande talento! E um gênio! "Mas essa resposta não nos
satisfaz a nós, atores. A ciência moderna procura defmir o que é talento, o
que é intuição. Um psicólogo russo, Aleksandr Kron, diz que "freqüentemente uma imagem precede um pensamento lógico" e mais adiante: "eu
entendo o conceito de 'intuição' como experiências não conscientizadas
adquiridas pelo homem em várias etapas de seu desenvolvimento e, talvez
mesmo, depositadas parcialmente em seus genes ..." (portanto, experiências hereditárias).
Acreditando que esse cientista tenha toda a razão, ainda assim não
saberíamos como usar esses ensinamentos no trabalho prático da nossa profissão. Ah, se a ciência pudesse explicar-me quais os processos químicos e
físicos que eu deveria provocar no meu organismo para igualar o meu olhar
ao de Laurence Olivier no filme "Ricardo 111". (Lembram-se aquela cena
muda no portaõ do castelo? ) Mas a ciência ainda está muito longe dessas
possibilidades.
Embora tenha feito milhares de experiências de modelagem de obras de
arte, algumas bem sucedidas, a ciência ainda não sabe explicar, como disse
A Kron, qual a diferença de ondas sonoras (vibrações) entre as do violoncelo de Pablo Casals e as de um violoncelista medíocre quando os dois
interpretam a mesma música.
O que nos resta é procurar compreender o que fazem os artistas geniais
para conseguir esses resultados espantosos! Se nós pudéssemos compreender
o que se passa na mente deles, quais são os processos que regem o seu
trabalho! Não poderíamos, usando os mesmos mecanismos, chegar pelo
menos a uma parte do que eles conseguem intuitivamente?
Foi esse o objetivo de Stanislavski quando começou as pesquisas que
mais tarde se transformaram no Método.
Pois bem, raciocinemos com ele. Convencer! É possível convencer
alguém de alguma coisa em que nós mesmos não acreditamos? É muito
difícil. Um vendedor que sente náusea só de pensar no vinho que oferece ao
comprador, dificilmente poderá vender uma garrafa. Mas aquele que durante
a conversa se baba todo ao descrever o paladar do vinho, este sim, convence
o comprador com facilidade. Então o que deve fazer o vendedor que não
gosta do vinho que oferece? Ele deve chegar a acreditar que o vinho é
formidável, adquirir essa fé naõ obstante suas sensações pessoais.
Agora torna-se necessário abrir parêntese para desfazer uma antiga confusão criada em torno do Método. O que entendia Stanislavski sob o termo
"fé"? Exigia ele do ator uma fé na realidade do imaginário?
Realmente, o próprio Mestre deu margem à interpretação errônea do
seu método, pois nos seus livros encontramos expressões como: "o ator deve
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sinceramente acreditar nas circunstâncias propostas, ter fé na sua realidade . .. "
Mas se realmente fosse essa a intenção de Stanislavski, ele induziria o
ator a perder o senso da realidade, a perder o contato com a realidade do
mundo objetivo que o cerca no palco. Ora, isso só é possível em estado
patológico, pois as doenças mentais são caracterizadas exatamente pela
"perda do senso do real".
Mais tarde Stanislavski tornou claras suas verdadeiras intenções quando
escreveu: "Chamamos de 'verdade cênica' aquilo que não existe, mas poderia
existir". E quando percebeu que deram um significado literal à sua exigência
da "fé", ele escreveu: "Isso não quer dizer que o ator deve entregar-se no
palco a uma espécie de alucinação, e que ao representar o seu papel ele deve
perder a noção da realidade, tomando, por exemplo, peças do cenário por
árvores verdadeiras, etc." ...
Mais tarde falaremos detalhadamente sobre esse assunto tão importante na nossa arte. Por enquanto convenhamos simplesmente que a fé a
qual o Mestre se referia, embora tenha que ser absolutamente sincera, é
uma fé específica. Toda vez que voltarmos a usar esse termo, como o
fazia Stanislavski, ficará bem entendido que subentendemos a "fé cênica" e
não a fé real.
O nosso hipotético vendedor de vinhos também "representava" para o
comprador e, por isso, também podemos chamar a sua fé de "fé cênica".
Um mentiroso, para enganar uma pessoa não poderá deixar de acreditar
na realidade do qu e inventou, senão o seu interlocutor perceberá a mentira;
mas, simultaneamente, o mentiroso não perderá de vista a realidade da
situação - a necessidade de enganar. A sua fé nesse caso também terá
características da "fé cênica".
Se na vida real, para convencer alguém da realidade do que inventamos,
temos que chegar a acreditar nessa realidade, imaginem como isso deve ser
importante no trabalho de ator: adquirir a fé no que é irreal, inexistente !
Então aquele espantoso dom de certos atores de convencer só pode ser
baseado nessa outra capacidade, não menos espantosa: a de adquirir a fé no
que eles representam.
Mas como é que os grandes atores conseguem essa fé? Há para isso uma
explicação que pouco explica: a inspiração! Baixou o santo e o ator representa maravilhosamente ! O santo dos atores geniais é muito simpático - ele
baixa sempre. O santo dos atores simplesmente talentosos já é um tanto
preguiçoso, mais instável e esses atores ficam à mercê dos caprichos do seu
santo: hoje eles representam bem, amanhã mal.
Por que então não procurar os meios para fazer " o santo baixar" à
nossa vontade? Por que não estudar a mecânica da inspiração? Pois não é
ela que rege o trabalho dos atores geniais?
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Stanislavski tinha amizade com um desses atores geniais, Tomaso Salvini, célebre ator trágico italiano, o famoso intérprete de Otelo. Procurando
compreender a natureza desse gênio, Stanislavski deparou, por analogia, com
mais um exemplo de inspiração: as crianças com seus jogos e brincadeiras.
Ele constatou que, tanto um ator genial, como uma criança usavam a mesma
arma: a fé cênica.
O comportamento das crianças durante suas brincadeiras, às vezes nos
causa a impressão de que elas têm uma fé absoluta na realidade do que
escolhem para brincar. Assim, por exemplo, uma menina é capaz de chorar
com lágrimas verdadeiras se alguém bater na sua "filha", mesmo se essa
"filha" for uma boneca de trapos fabricada pela própria "mãe".
Parece um exemplo convincente de uma fé real. Mas, apesar de suas
lágrimas verdadeiras, apesar da sinceridade de seus sentimentos, devemos
dizer que a sua fé não é real, e sim uma "fé cênica" porque naqueles
momentos a menina não está tendo alucinações, ela não perde o contato
com a realidade. Ela será capaz de jogar ao chão "a sua filhinha ofendida" se
naquela hora o ofensor lhe oferecer uma boneca nova mais bonita.
Um exemplo disso nos dá um psicólogo soviético, R. Nastadze: "Um
menino, "galopando" montado num pauzinho, nos dá a impressão de acreditar piamente nos seus "exercícios de equitação" - ele até pára, às vezes,
para deixar o seu "cavalo" beliscar um pouco de grama. Mas imaginem o
susto do menino se o seu "cavalo" de repente relinchasse! Ele morreria de
medo" ...
Portanto o senso da realidade objetiva não impede a sinceridade dos
sentimentos criados pela "fé cênica".
Num dos seus livros, Stanislavski cita um caso que eu acho tão ilustrativo que prefiro repeti-lo mesmo para aqueles que o conhecem.
No seu teatro, para uma peça, ele precisava de uma criança de 4-5 anos
para fazer parte de uma cena em que um casal (os pais da menina) que está
em vias de se separar, discute os últimos detalhes da separação. Nesse
momento sua filha, com uma boneca na mão entra e pergunta ao seu pai que
remédio ela deve dar à sua "filhinha doente". O pai lhe aconselha uma
aspirina e ela sai. Com essa interferência da menina modifica tudo na vida do
casal - eles se reconciliam.
A menina que devia fazer esse papel chegou ao teatro em companhia de
sua mãe, na hora do ensaio. O contra-regra, por falta de uma boneca, improvisou uma com um pedaço de lenha enrolado em seda vermelha e, ao entregá-lo à menina, disse: "Esta aquié sua filha, ela está doentinha". Stanislavski
conta que "ao receber a boneca tão grosseiramente improvisada, a menina a
tomou nos braços com o mesmo cuidado com que só uma verdadeira mãe
tomaria sua filha doente".
O contra-regra, indicando os dois atores em cena, continuou: "Aqueles
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dois são teu pai e tua mãe". Apesar da presença de sua mãe verdadeira, a
menina não fez a mínima objeção e aceitou incontinente seus novos pais.
"Vá lá", disse o contra-regra, e "diga ao seu pai que a sua filhinha está
doente. Ele vai te aconselhar um remédio e aí você volta para cá".
A menina entrou em cena, puxou a manga do ator e disse: "papai, ela
está doente". O ator respondeu de acordo com o texto: "Dê uma aspirina
para ela". Mas então, em vez de sair, a menina disse: "Não!" O ator insistiu
sorrindo: "Pode dar aspirina que é bom!" Mas a menina teimou novamente:
"Não!!!" - "Mas por que?" Então a menina disse confidencialmente:
"Precisa fazer lavagem!"
Stanislavski foi obrigado a incluir isso no texto porque a menina não
mudava a sua convicção de que sua filha estava com dor de barriga.
Não é um exemplo maravilhoso de inspiração desses melhores atores do
mundo, as crianças?
Quanto às suas observações no trabalho de Tomaso Salvini, Stanislavski
constatou que, apesar de sua capacidade de obter instantaneamente a inspiração desejada, Salvini não se limitava a esperar " o santo baixar". Ele chegava ao teatro, duas, três horas antes do início do espetáculo. Lentamente
vestia, peça por peça, a roupa do personagem; a sua maquilagem também
levava muito tempo: ele observava como, pouco a pouco, surgia no espelho
o rosto do personagem; e depois disso, já vestido e maquilado, ele subia ao
palco deserto e andava sozinho pelos cenários da peça. E só depois começava
o espetáculo.
Por que Salvini fazia isso? Pois se ele podia conseguir a inspiração a
qualquer momento, no início do espetáculo, na sua primeira entrada em
cena! Perfeitamente, podia!
Mas então é de se .su por que o resultado conseguido nessas condições
não o satisfazia, e que foi por isso que ele passou a procurar os efeitos da
inspiração três horas antes do espetáculo e, depois, pouco a pouco, punha
essa inspiração a funcionar materialmente, isto é, transformando-a em ação,
começando a agir como se fosse o personagem.
Dessa maneira Salvini tornava sua ação nao casual como muitas vezes
acontece sob o efeito da inspiração e sim costumeira, exercitada, que ele
podia repetir a qualquer momento.
Assim constatamos que a fé obtida através da inspiraçdo se transforma
em açao. Tanto um ator genial, como uma criança, sob o efeito da inspiração adquirem a vontade de agir, e então agem com todo o conteúdo da vida
do espírito humano do personagem.
Portanto, o termo "fé cênica" pode ser traduzido como "estado psicofísico que nos possibilita a aceitaçaõ espontânea de uma situaça-o e de objetivos alheios como se fossem nossos ". Se o ator conseguir tomar atitude
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pessoal perante essa situação e esses objetivos imaginários, ele sentirá vontade de agir no lugar do personagem.
Naquele exemplo do trabalho de um ator genial verificamos que o
termo "fé cênica" pode se tornar bastante claro para nós, teoricamente. Mas
todo o problema consiste em descobrir como aquele "estado psicofísico", a
que nos referimos acima, poderia ser conseguido na prática.
Em vez de tentar o impossível - penetrar no subconsciente de Salvini
ou de um outro ator genial, nosso contemporâneo, para descobrir a mecânica de sua "fé cênica" - não seria mais prático estudar e compreender
como e por que agia Otelo que Salvini representava? E já que Otelo, embora
imaginado por Shakespeare, é um ser humano com toda a complexidade de
sua vida interior, não seria necessário, antes de mais nada, procurar conhecer
todos os aspectos da complicada ação humana na vida real? E depois,
armados com esses conhecimentos, não poderíamos usar o caminho inverso
do que os gênios usam, isto é, em vez de procurar usar o nosso talento e a
nossa intuição, começar simplesmente por agir no lugar do personagem na
base da simples lógica da sua situação e dos seus objetivos? E então, já
agindo, não conseguiríamos chegar a acreditar na realidade dessa ação? Não
conseguiríamos, através disto, obter ao menos uma parte da "fé cênica" que
os gênios obtém intuitivamente?
Foi na base dessa hipótese que Stanislavski começou suas pesquisas:
estudar os processos naturais que regem a ação na vida real para depois
transpor os conhecimentos adquiridos para o trabalho de teatro.
Nos próximos capítulos procuraremos estudar os resultados dessas pesquisas e a sua aplicação no nosso trabalho.
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