QUARTO CAPITULO

No nosso último capítulo procuramos estabelecer a seqüência dos elementos do Método, que conhecemos até agora no processo de elaboração da
ação dramática. Assim verificamos que, depois de estabelecermos as "Circunstâncias Propostas" (a situação), podemos começar a agir no sentido de
realizar os objetivos (asnecessidades) do personagem COMO SE FÔSSEMOS
O PRÔPRIO PERSONAGEM.
Constatamos, em seguida, que o "mágico se FOSSE" só não funciona
quando falha a nossa imaginação, ou seja, a visualização das "Circunstâncias
Propostas", e que essa visualização tem que ser sempre ativa, e não apenas
contemplativa, o que quer dizer que o ator deve estar sempre agindo dentro
das circunstâncias por ele visualizadas.
E agora surge mais um problema: como escolher as nossas "visões
internas"? Como tornar mais útil, mais produtiva a visualização das determinadas "Circunstâncias Propostas"?
No caso do exercício que propusemos no capítulo anterior (escrever
uma carta à sua namorada) é óbvio que, em primeiro lugar, devemos visualizar a "nossa namorada". Mas o leitor poderia visualizá-la no seu aspecto
geral, como se estivesse olhando para o retrato de uma desconhecida muito
bonita em geral. Em vez disso, deveria procurar "ver" a figura viva "daquela
que a gente adora" porque ela é diferente de todas as outras! "Mas diferente
em quê? Não seria, pois, necessário selecionar na sua visualização aqueles
traços que a tornam tão diferente? Não seria necessário "vê-la" em maiores
detalhes para chegar a sentir a sua atratividade?
Se o leitor fez aquele exercício, deve lembrar-se de que a realizaçaõ da
açaõ dramática, - escrever a carta, - foi facilitada principalmente pela

visualização dos detalhes do seu aspecto físico, bem como dos detalhes do
objetivo do autor da carta.
Também deve lembrar-se de que, para realizar a minha proposta de
visualizar a namorada em maiores detalhes, deve ter, prestado muita atençaõ
a este ou àquele detalhe para chegar a sentir o seu encanto.
Saiba que nesse caso, você usou mais um elemento do Método:
"ATENÇÃO CÊNICA".
Na vida real, a palavra "atenção" é usada como antônimo de "distração", quando, por exemplo, é exigida de uma pessoa a maior dedicação ao
trabalho. A uma datilógrafa que fez erros numa carta pode-se dizer: "Preste
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mais atenção quando escreve, senão vou despedi-la". Geralmente uma
ameaça dessas é suficiente para que a datilógrafa deixe de pensar no seu
namorado e escreva melhor.
Experimente dizer a mesma coisa a um ator que, por estar distraído,
representa mal num ensaio: "Preste atenção, senão eu o ponho na rua!"
Mesmo se o ator tiver muito medo de perder o emprego, a ameaça, por si só,
pouco adiantará. Não será o medo que o fará representar melhor. A única
possibilidade de ele fazer com que a sua atenção volte a funcionar, é inte ressar-se pelos objetivos (necessidades) do personagem como se fossem dele
próprio .
É por isso que, para interessar-se profundamente pelos eroble,?1as do
personagem o ator deve selecionar, através da sua ATENÇAO CENICA,
detalhes da visualização que possam mais facilmente excitar a sua imaginação e assim atraí-lo para a ação.
Quando a situação cênica, num determinado momento, exigir sensações
e emoções mais agudas, o ator reduzirá sua visualização a detalhes mínimos,
aos mais condensados, mais excitantes.
Quando, pelo contrário, a ação cênica exigir maior calma, maior ponderação do personagem, o ator deverá evocar, na sua visualização o quadro
geral das "Circunstâncias Propostas", cujo efeito emocional será certamente
mais ameno.
Essa redução do quadro geral em apenas alguns detalhes e, vice-versa , a
ampliação do campo da visualização, são exercidas no nosso trabalho através
do uso de mais um elemento do Método, denominado "CÍRCULOS DE
ATENÇÃO".
A idéia desse elemento veio da comparação com certas características
da nossa visão física. O olho humano abrange um campo de visão de quase
180 graus. É fácil constatar isso na prática. Estendam os braços para a frente
e depois lentamente, pouco a pouco, afastem as mãos uma da outra. olhando sempre para a frente, procurem notar até que momento ainda estarão
enxergando as mãos. Parando o movimento no momento em que as suas
mãos começarem a desaparecer de sua vista, vocês constatarão que a linha
dos braços formará quase uma linha reta.
Nessa posição, se quiserem ver em detalhes as suas mãos, isto é, se
prestarem muita atença-o às mãos, constatarão que quase deixarão de enxergar o que se achar na sua frente . E, pelo contrário, se prestarem muita
atenção ao que se achar na sua frente, a visão das extremidades quase
desa parecerão.
Isso nos prova que podemos manobrar os "Círculos de Atenção" da
nossa visão física à nossa vontade.
O mesmo acontece com os "Círculos de Atenção" na "Visualização",
com ainda maior vantagem de podermos', com isso, quase eliminar a nossa
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visão física. Se você refizer a experiência aconselhada no segundo capítulo,
isto é, o papel de um cego, terá um exemplo do uso dos "Círculos de
Atenção" quase a eliminar a visão física.
Isso também explica a facilidade com que o ator, olhando para a platéia, consegue "ver" (visualizar) o que se passa nas "Circunstâncias Propostas"; em vez do mar de cabeças dos espectadores, ele vê, por exemplo, um
lago com cisnes nadando, etc.
O uso dos "Círculos de Atenção", além de sua enorme utilidade no
trabalho preparatório, muitas vezes salva o ator em cena aberta.
Durante um dos espetáculos de "A Vida Impressa em Dólar", no teatro
Oficina aconteceu-me uma verdadeira calamidade. Um pouco antes do início
de uma das mais difíceis cenas do meu personagem, quando eu, sem falar,
assistia ao diálogo dos outros (o que me ajudava muito como preparaçâo
para a minha cena), de repente ouvi, à distância de um metro, uma conversa
na primeira fila da platéia, quase em voz alta, entre duas pessoas completamente bêbadas. Durante algum tempo, apesar de um grande esforço, não
consegui desviar a minha atenção para o que se passava em cena. Senti-me
tão perdido que por pouco não saí do palco. Mas naquele momento eu vi no
chão os dois sapatos de Ralph Berger (personagem da peça) deixados lá pelo
seu intérprete; um dos sapatos estava virado de sola para cima e era tão gasto
que a sola tinha um furo aberto de uns 3 centímetros. Pois bem, naquele
momento eu me lembrei dos "Círculos de Atenção", - surgiu esse termo do
Método como uma possível tábua de salvação. É claro que, naquela hora, eu
me desliguei por um instante do meu papel, pois estava raciocinando como o
ator e não como o personagem. Mas, logo em seguida, sempre olhando para
o furo do sapato, voltei a agir como "o velho Jacó". Primeiro procurei
certificar-me se realmente se tratava de um furo tão grande, e pensei: "Como
o Ralph podia andar com esse sapato na rua? " E depois eu "vi" milhões de
rapazes andando com sapatos assim pelo mundo inteiro. Toda a indignação e
revolta conseqüentes dessa visão ajudaram-me a fazer a cena talvez até
melhor do que de costume, e é claro que eu esqueci completamente o casal
bêbado.
Agora vejam a mecânica desse caso (que, naturalmente, só mais tarde eu
pude analisar): primeiro, eu fechei o "Círculo de Atençaõ" da visaõ física
em torno do furo na sola e depois abri um enorme "Círculo de Atençaõ" da
visualização sobre o mundo inteiro.
Muitos outros exemplos práticos do uso dos "Círculos de Atenção" o
leitor poderá encontrar nos exercícios recomendados nos capítulos anteriores e nos que, porventura, a sua imaginação criar.
A "Atenção Cênica" com seus "Círculos de Atenção" levam o ator ao
"Contato e Comunicação" com o ambiente, isto é, com todos os elementos
do espetáculo.

. I
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"Contato e Comunicação" é mais um termo do Método.
Na vida real o contato e comunicação com o ambiente são tão permanentes e ininterruptos quanto a própria ação, e tudo quanto dissemos a
respeito da Ação na vida real, é perfeitamente aplicável a "Contato e Comunicação". Nunca deixamos de estar em contato com o ambiente na vida real:
através dos nossos cinco sentidos, nos comunicamos com tudo o que se
encontra em redor de nós , tanto com os seres vivos como com as coisas
inanimadas ou imaginárias. E se na vida real a falta de contato e comunicação seria um absurdo inconcebível (a naô ser que o personagem fosse um
cadáver), como podemos admitir isso em teatro?
Na vida real o ambiente nunca nos falta, - nós sempre vivemos dentro
dele pela vontade da natureza. Em teatro o ambiente é criado pela vontade
dos criadores do espetáculo.
Stanislavski dá um magnlfico exemplo da necessidade de criar elementos do ambiente, com os quais o ator possa se comunicar: "Quem realmente representa o papel de um rei são os cortesãos de sua corte. Um
homem que anda com a cabeça orgulhosamente erguida e ninguém, na sua
passagem, lhe presta a mínima atenção, pode ser simplesmente um imbecil
presunçoso; mas se, na sua passagem, todo mundo se inclina em reverência,
ele pode ser um rei"
Que fazia Tomaso Salvini quando, já vestido e maquilado, andava pelos
cenários desertos? Ele procurava o contato com o ambiente em que, mais
tarde, iria agir como Otelo,
Como vocês sabem, nem todos os atores fazem isso. Alguns violam a
ação interrompendo o contato e a comunicação com o ambiente, uns deliberadamente, outros por acaso. Há muitos exemplos disso:

- a ator resolve "descansar" em cena porque não toma parte no diálogo. Ele se permite, naquela hora, pensar em suas coisas particulares, e às
vezes, age nesse sentido até fisicamente: tira do bolso sua pequena agenda
para verificar os compromissos para o dia seguinte.
- a ator não presta atenção às falas dos outros, não as ouve. No
amadorismo isso acontece porque o ator, em vez de ouvir, fica preocupado
com a próxima fala dele próprio; em teatro profissional, - porque o ator,
por várias razões, fica preocupado com a maneira de representar de seus
colegas . Lembro-me de uma atriz cujos lábios se moviam em sin~ronização
com as falas de uma colega, (ela sabia de cor o papel da outra). E claro que
sua reação a essas falas, suas respostas eram completamente falsas , porque
ela própria eliminava de antemão. toda e qualquer surpresa que a fala da
outra pudesse lhe causar.

- a

ator está preocupado com outras coisas fora dos problemas do
personagem, por exemplo, com um refletor apagado que o deixou no

52

EUGÊNIO KUSNET

escuro, com um móvel ou, um objeto fora do lugar, etc. É uma verdadeira
tortura contracenar com um colega nessas condições; o seu olhar oco faz a
gente também perder o contato com o ambiente.
- O ator procura contato com a platéia por vaidade, por exemplo: uma
atriz preocupada em exibir os seus dotes físicos.
Nunca é demais repetir e frisar que o contato e a comunicação com a
platéia não somente são inevitáveis, como também necessários, mas é claro
que nunca devem ser procurados por vaidade. Ainda no prefácio eu disse
que o maior objetivo do teatro deve ser exatamente a comunicação com o
espectador.
Julgo necessário, nesta hora, esclarecer de antemão uma dúvida que
freqüentemente surge nos meus contatos pessoais com os alunos: "Quem
deve comunicar-se com o espectador, o ator ou o personagem? " É claro que
só pode ser o ator. O personagem, como um ser humano criado pelo dramaturgo, vive a sua vida dentro das "Circunstâncias Propostas", independente
do espectador, pois este último normalmente não faz parte das situações em
que vive o personagem, salvo se o autor da obra deliberadamente inclui os
espectadores como participantes da ação dramática. A não ser nesses casos
específicos, o personagem tem contato e comunicação apenas com o
ambiente e os outros personagens da peça.
Quanto ao ator, ele deve estar permanentemente em contato e comunicação com o espectador, como, aliás com todos os elementos do mundo
objetivo que o cerca.
Então, - perguntará o leitor, - existem simultaneamente essas duas
pessoas, o ator e o personagem? E se isto é verdade, como se processa essa
coexistência?
J á dissemos que a "encarnação do papel" não significa substituição
mística do ator pelo personagem, pois, nesse caso o mundo objetivo deixaria
de existir para o ator. Ele apenas aceita todos os problemas do personagem,
assume todas as suas responsabilidades, e adquirindo a "fé cênica" na realidade da sua existência, vive como se fosse o personagem com a máxima
sinceridade, mas, ao mesmo tempo, não perde a capacidade de observar e
criticar a sua obra artística - o personagem.
Essa coexistência do ator e do personagem foi denominada por Stanislavski como o termo "Dualidade do Ator".
Antes de entrar no mérito do mecanismo desse processo que atualmente
é explicado e confirmado cientificamente pela psicologia moderna, gostaria
de contar um caso que aconteceu na minha vida de teatro e que demonstra
claramente a existência da "Dualidade do Ator".
No segundo capítulo deste livro eu contei o que me aconteceu com a
gravação de uma cena da peça "Aquele que leva bofetadas" de L. Andréiev,
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peça que eu fiz com o ator russo genial 1. Pevtsov. A sua interpretação, às
vezes, chegava a verdadeiros milagres da arte dramática: ele conseguia convencer não somente os espectadores, mas também os seus colegas de cena. É
difícil de acreditar, mas é verdade.
Na cena que vou contar há um momento quando "Aquele" (é'o apelido
do personagem interpretado por Pevtsov), em pensamento, chega à decisão
de se matar matando também Consuelo, a moça que ele ama.
Nessa cena, Mancini (o meu papel), num grande monólogo, descreve seu
brilhante e rico futuro depois de conseguir vender a sua filha adotiva, Consuelo. É nesse momento que, atraído pelo olhar estranho de Aquele que
olha para o espaço, Mancini interrompe o seu monólogo e pergunta: "Você
está rindo ? ", e quando Aquele responde : "Não", ele continua seus devaneios.
Pois bem, quando eu olhei para Pevtsov, não sei o que me aconteceu: eu
vi a morte nos olhos dele ... Fiquei tão perturbado que esqueci onde estava,
o que devia dizer. . . Devo ter feito uma pausa enorme porque, naquele
momento, ouvi Pevtsov dizer baixo e quase sem mexer os lábios : "Você vai
falar ou não ? " Isso me fez literalmente acordar e eu continuei a cena.
Pensem bem nos detalhes desse fato: se eu fiquei tão perturbado é
porque nos olhos do ator Pevtsov eu vi a vida real do personagem Aquele.
Mas, ao lado desse personagem vivo e real, estava o ator, também vivo e real,
assustado com a atitude de um jovem colega atrapalhado.
Há poucos anos, quando meus alunos me perguntavam por quais meios
poderiam eles chegarem a experimentar o efeito da "Dualidade do Ator", eu
só podia responder que, uma vez evidenciada a existência desse elemento no
trabalho de muitos atores os alunos, que proximamente também seriam
atores, poderiam ter certeza de que, um dia, chegariam à sensação da dualidade no seu trabalho em teatro e que essa sensação lhes proporcionaria um
imenso prazer de estar triunfando na sua arte.
Mas, infelizmente, naquela época eu não podia explicar a mecânica do
uso desse elemento.
Hoje eu estou em condições de afirmar que a "Dualidade do Ator" tem
uma explicação científica e que nós temos a possibilidade de criar um método de usar esse elemento conscientemente.
A partir de 1939 na União Soviética os cientistas iniciaram inúmeras
pesquisas com o intuito de investigar vários aspectos da influência da imaginação sobre o comportamento humano. Durante muitos anos milhares de
pessoas de várias camadas sociais foram submetidas a uma série de experiências nos laboratórios especializados.
A descrição dessas experiências, os resultados obtidos e as conclusões
cien tíficas a esse respeito foram publicados por R. G. Natadze em 1972 no
seu livro intitulado "A imaginação como fator do comportamento".
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Aqui não há lugar para comentários detalhados sobre o livro . Quero
citar e comentar apenas alguns trechos que possam elucidar os problemas
que nos interessam.
Em síntese, o autor demonstra no seu livro o funcionamento da imaginação, tanto dentro das situações reais (atividades utilitárias) , como também
dentro das situações imaginárias, irreais, fantásticas (atividades artísticas, o que nos in teressa sobremaneira).
Mas em todas as atividades o homem realiza o seu trabalho através de
uma preparação que o autor do livro chama da "Ação Instaladora", ou
simplesmente "Instalação".
Ele define esse termo como segue: "Instalação é estado de prontidão do
sujeito para a execução de uma ação adequada, isto é, a mobilização coordenada de toda a sua energia psico-física, que possibilita a satisfaça-o de uma
determinada necessidade dentro de uma determinada situaçaõ".
Portanto, a fim de conseguir a "Instalação" (estado de prontidaõ) para
realizar qualquer espécie de trabalho, - seja ele utilitário ou artístico, - o
homem deve usar a sua imaginação no sentido de:
1) Estabelecer a situação em que o sujeito se encontra.
2) Fixar as necessidades que o.sujeito deve satisfazer.
Esse esquema serve tanto para o trabalho de um lavrador, como para o
de um artista.
Mas se para um lavrador a "Instalação" lhe possibilita a realização de
uma açaõ dentro da realidade objetiva (lavrar e semear o seu terreno,
vender os seus produtos, etc.), um artista deve conseguir a "Instalação"
no sentido de realizar uma açaõ proveniente do seu mundo subjetivo
(criar uma estátua, compor uma música, representar um papel em
teatro, etc .).
Portanto, a diferença entre um e o outro consiste na natureza das
"situações" e das "necessidades". No primeiro elas são reais, no segundo imaginárias.
R. G. Natadze dedica-se no seu livro principalmente ao estudo do comportamento humano dentro de situações imaginárias.
O surgimento da "Instalação" (estado de prontidaõ) na base de uma
situação imaginária, - diz ele no seu livro, - é condicionado não à representação [contrariamente ao que é característico para a psicologia empírica
tradicional (a freudiana - E. K .) que entende a açaõ estimuladora da representaçaõ em si como um fenômeno] , mas à ATITUDE DO SUJEITO PARA
COM O REPRESENTADO.
Portanto, a "Instalação" dentro de uma situação imaginária só pode
surgir quando o artista toma atitude em relação ao imaginado como se este
fosse real.
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Assim , o esquema para a Instalação, nessas condições, é ampliado como
segue:
1) Estabelecer a situação imaginária.
2) Fixar as necessidades imaginárias.
3) Tomar atitude ativa para com o imaginado.
Milhares de experiências feitas em laborat6rios especializados provaram
com a absoluta evidência que a Instalação (estado de prontidaõ) na base de
situações imaginárias é possível mesmo quando o sujeito tem certeza da
irrealidade do imaginado , e até quando a sua percepção da situação real é
contrária à situaçaõ imaginária.
Não vejo possibilidade de descrever aqui os experimentos feitos nos
laborat6rios. Seria obrigado a dar muitos exemplos de vários aspectos da
pesquisa, sem o que a explicaçã.o não seria clara.
Por isso, para exemplificar esse fenômeno, prefiro recorrer a um exemplo tirado da prática teatral.
Procuremos analisar o que acontece com um ator quando ele, durante
a representação de um espetáculo, está em cena dialogando com um outro
personagem.
Olhando para a frente , ele vê quatrocentas pessoas sentadas na platéia.
É a sua percepção da situaça-o real: ele. o ator, representando para os
espectadores.
Durante o diálogo da cena, sempre olhando para a frente, ele descreve o
que "vê" o personagem : uma paisagem com bosques, lagos, etc. É a
situaçaõ imaginária: o personagem falando com um outro sobre o que ele
" está vendo".
Ndo obstante a percepçdo da situaçaõ real (a platéia) que é contrária à
situação imaginária (a paisagem ), o ator consegue a "Instalação", isto é, a
"fé cênica" na realidade da situação imaginária.
Portanto, podemos considerar cientificamente provado que o ator pode
"mobilizar toda' a sua energia psicofísica" no sentido de viver sinceramente
as situações em que vive o personagem imaginário como se fosse real, enquanto ele, o ator, continua tendo certeza de que essas situações e o próprio
personagem são fictícios, sendo que essa certeza não prejudica a sinceridade
da sua vivência em cena.
Como vê o leitor, isso explica a "Dualidade do Ator" que Stanislavski,
ainda antes de 1938 (ano de sua morte). afirmava, mas não estava em
condições de provar cientificamente.
De acordo com as pesquisas a que nos referimos acima, para conseguir o
estado de "Dualidade do Ator", são necessárias duas "Instalações". A primeira pode ser chamada de "profissional", ou seja, a "Instalação" que visa o
trabalho profissional do ator dentro da realidade objetiva.
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o esquema para essa "Instalação" seria:
1) Situação: sou ator do teatro tal, estou fazendo o tal papel, etc.
2) Necessidade: conseguir o melhor resultado possível com o meu
trabalho.

o leitor poderá notar que esse esquema é igual ao que citamos, por
exemplo, para o trabalho de um lavrador. Nos dois casos consegue-se a
mobilização das energias psicofísicas do indivíduo para realizar o seu trabalho profissional com o máximo proveito possível, dentro da realidade
objetiva.
O fator mais importante dessa "Instalação" é a presença de um grande
prazer em alcançar o resultado máximo no seu trabalho (no caso do ator
"criar o personagem "),
Uma vez conseguida a primeira "Instalação" e constatada a presença do
prazer de criação, o ator "não pensa mais nisso", - ele dirige toda a sua
imaginação no sentido de conseguir a segunda "Instalação", a do personagem que é o produto do seu mundo subjetivo.
O esquema da segunda "Instalação", portanto, deve ser como segue:
1) Estabelecer a situação do personagem.
2) Fixar as necessidades do personagem.
3) Tomar atitude ativa, isto é, agir no lugar do personagem como se ele
fosse real.
Acontece que, - sempre de acordo com as pesquisas realizadas, - a
primeira "Instalação" (a da realidade objetiva) forma uma espécie de fundo
para a projeção da segunda e, embora inconscientemente, influi sobre o
comportamento do ator em cena enquanto ele age no lugar do personagem
como se este fosse real.
É muito esclarecedora a explicação do companheiro de K. S. Stanislavski, V. I. Nemiróvitch-Dântchenko sobre o conceito "Dualidade do Ator".
"A diferença entre as emoções na vida real e as emoções cênicas consiste no fato de que, quando na vida real , uma pessoa é vítima de uma
grande desgraça, ela só sofre e chora, mas o ator em cena, quanto mais
sincera e profundamente vive a desgraça do personagem, tanto mais sente a
alegria de sua criação. E essa alegria, de maneira alguma, diminue a intensidade e a paixão de sua desgraça".
Embora essa explicação tenha sido dada muitos anos antes da primeira
publicação dos estudos sobre a "Instalação", poderíamos dizer que, no pronunciamento de V. I. Nemiróvitch-Dântchenko, " o prazer de criação do
ator" significaria hoje o resultado da "Primeira Instalação" que forma uma
espécie de fundo sobre o qual o ator projeta o resultado da "Segunda
Instalação" - os sofrimentos do personagem.

j

I

57

ATOR E MÉTODO

É por isso que o ator, embora às vezes, chegue a levar as emoções do
personagem às últimas conseqüências, nunca perde o contato com a realidade objetiva (palco, atores, cenários e principalmente, espectadores) e não
precisa ter medo de perder o controle da sua ação cênica,
Graficamente o trabalho do ator com as duas " Instalações" apresenta-se
da seguinte maneira:
AÇÃO INSTALADORA EM TEATRO

I.a Instalação:
A REALIDADE
~

SITUAÇÃO

(O trabalho do ator)

~

I

--1'-------:-----' -I

NECESSIDADE

ATITUDE ATIVA

(do ator)

INSTALAÇÃO

Sobre o fundo geral desta "Instalação" dirigida no sentido da realidade

(palco, colegas, cenário, espectadores, etc .) projeta-se a "Ação Instaladora"
no sentido do imaginário (atuação do personagem).
I/.a Instalação:
O IMAGINARIO

(a vida do personagem)
SITUAÇÃO

NECESSIDADE
ATITUDE ATIVA

(do ator como se fosse o
personagem)

I

NITIDEZ DAS
VISUALlZAÇOES

1
ATIVIDADE INTEGRAL

(ação psicoflsical

INSTALAÇÃO

AÇÃO CÊNICA

ATIVIDADE
MOTORA

I
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Aqui convém esclarecer alguns detalhes importantes do trabalho de
"Instalação". Para tanto, cito abaixo alguns trechos do resumo do livro
"Imaginação como fator do comportamento", de R. G. Nastadze,
1) A NITIDEZ das imagens do representado (imaginado - E. K.) , embora não seja condição indispensável para a elaboração da "Instalação" correspondente, sempre ajuda ao surgimento da mesma, visto que contribui na
elaboração daquela atitude ativa que estimula o seu surgimento (Lembremse dos "Círculos de Atenção" do Método - E. K. ).
2) Um papel considerável, tanto na criação da nitidez das imagens do
representado, como · também na elaboração da atitude ativa para com o
imaginado, representa A ATIVIDADE MOTORA do sujeito,correspondente
ao imaginário (Lembrem-se da interdependência da "açaõ interior" e "Ação
exterior" - E. K.)
3) A capacidade de elaborar "Instalações" na base de imaginação é
EXERCITÁVEL.
Em resultado de exercícios sistemáticos nesse sentido foi constatado
que:
Primeiro: Todas as pessoas (adultas , de profissões intelectuais ) submetidas às experiências em ambiente de laboratório, conseguem elaborar
"Instalações" na base de imaginação estando cientes da irrealidade da situação imaginária.
Segundo: Os exercícios facilitam consideravelmente a elaboração de
"Instalações", diminuem o esforço necessário para a obtenção da atitude
ativa específica em relação ao representado (imaginado - E. K. ) e
Terceiro: Aumentam a estabilidade das "Instalações" estimulados pela
imaginação.
(Este último trecho confirma o que sempre afirmamos quanto à necessidade, tanto nas escolas como nos teatros , de permanentes ex ercícios de
imaginação. - E. K.)

É evidente que, apesar da aparente simplicidade, o uso das duas "Instalações" simultaneamente, representa grandes dificuldades para atores pouco
experientes.
Não se apressem, pois, a executar a prática desse elemento. Notem que
os elementos do Método, que até agora conhecemos, coincidem com o
significado dos detalhes do processo da "Ação Instaladora" .
A psicologia moderna praticamente confirmou o Método de Stanislavski, corrigindo apenas a sua terminologia: o que Stanislavski chamava de
"Circunstâncias Propostas", na linguagem dos psicólogos é chamado de
"Situação"; o termo "objetivo do personagem", na psicologia é "necessi-
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dade " , "o mágico SE FOSSE" é "Atitude Ativa" na psicologia e, fmalmente
"a Fé Cênica" de Stanislavski é equivalente à "Instalação".
Ao conhecer mais tarde outros elementos do Método tentaremos
sempre ligá-los à idéia de "Instalação", chegando assim, pouco a pouco, ao
uso consciente do Método de Stanislavski sob a luz da ciência moderna.
.
Mas voltemos aos problemas de "Contato e Comunicação".
Os meios de comunicação podem ser teoricamente divididos em físicos
e mentais. Digo teoricamente porque, na prática, não existem, - nem na
vida real e nem em teatro, - meios de comunicação puramente físicos (por
exemplo, um gesto) sem que o indivíduo (o ator) simultaneamente não use
meios mentais (um pensamento, uma emoçaô).
O que existe é maior ou menor aproximação do indivíduo ora dos
meios quase puramente físicos, ora dos quase puramente mentais.
A predomin ância destes ou daqueles meios de comunicação em teatro é
ditada não pelo estilo específico da obra dramatúrgica, - convencional ou
realista , - como, às vezes, pensam nossos homens de teatro, e sim pela
lógica das "Circunstâncias Propostas" da peça em questão: nas peças de
Brecht ou Dürrenmatt freqüentemente encontramos comunicação aberta e
direta com o espectador, o que leva o ator à necessidade de usar, de preferência, meios físicos, ao passo que o teatro de Tchekov exige do ator a
máxima parcimônia na exteriorização da ação do personagem.
Mas nunca, em hipótese alguma, ·um meio de comunicação poderia
excluir o outro. Os adeptos de Brecht, seus alunos e continuadores da sua
obra (co mo, aliás, ele próprio no fim de sua vida), não negaram a necessi dade de emoções sinceras no trabalho de ator, bem como os atuais representantes e adeptos do realismo em teatro não negam a necessidade da comunicação consciente do ator com o espectador.
Portanto, o ator moderno que representa papéis em todas as espécies de
obras dramatúrgicas deve ter a capacidade de usar simultaneamente os dois
tipos de comunicação: a quase puramente emocional dentro de uma aparente inatividade física, - ou seja, na imobilidade, - e a quase puramente
física, - ou seja, a grande mestria no uso de todo o seu aparelho físico, mas nunca desprovida da vida interior do personagem.
A existência dos meios físicos de comunicação é evidente para o espectador: gesto, palavra, atitude corporal, mímica, mas a existência dos meios
mentais, espirituais o espectador só pode constatá-los pelo efeito que eles
lhe causam.
Há muitos exemplos disso: um ator que faz uma cena de costas para a
platéia, em absoluta imobilidade e que, apesar disso nos transmite com
grande intensidade sua vida interior; ou em cinema, - "close-up" de um
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rosto completamente imóvel; ou, finalmente, os olhos do ator I. Pevtsov na
cena que eu contei neste capítulo para demonstrar o que é a "Dualidade do
Ator".

o efeito desse estado psíquico do ator sobre o espectador, Stanislavski
chamava de IRRADIAÇÃO. "Parece que dos olhos e de todo o corpo do
ator, - dizia ele, - sai uma espécie de tênues fios luminosos que atingem o
espectador" .
Atualmente a psicologia explica esse efeito pelo uso correto da "Instalação ".
No tocante ao "preenchimento das pausas" (termo de Stanislavski escreve R. G. Natadze, - "devemos dizer que, quando o ator
consegue elaborar urna "Instalação" adequada, ele está em condições de
conseguir nuances de expressão do rosto e do corpo tais que suas emoções
atingem e comovem o espectador, embora o próprio ator fique parado em
silêncio e sem movimentos perceptíveis. E, pelo contrário, temos exemplos
de que um ator não consegue "preencher a pausa" até que não elabore a
"Instalação" referente à situação imaginária que deva produzir o correspondente estado psíquico do personagem".

E. K.) -

Assim podemos encarar com certo otimismo, a possibilidade de chegarmos através de um trabalho racional, ao menos a uma pequena parte daquilo
que a natureza tem de mais profundo e precioso para nós atores - o nosso
subconsciente.
A comunicação emocional em seu estado puro existe na natureza.
Numa palestra intitulada "Comunicação Emocional" que o Dr. Bernardo Blay fez na Fundação Armando Ãlvares Penteado o nosso grande psiquiatra deu aos seus ouvintes exemplos dessa espécie de comunicação dos quais
o mais claro foi o das relações de uma mãe com seu filho recém-nascido.
Através do choro da criança, que é o seu único meio de comunicação física,
a mãe estabelece com precisão o seu diagnóstico: dor de barriga, fome, dor
de ouvido, etc. e praticamente nunca erra.
Mas o mais impressionante foi a descrição de uma experiência que o Dr,
Blay tinha feito com uma paciente surdo-muda, durante um período de
pesquisas que ele empreendeu naquele campo. Embora tenha conhecido o
alfabeto de surdo-mudos, o que lhe permitiu comunicar-se facilmente com a
sua paciente, num determinado encontro ela recusou-se de usar o alfabeto e
ficou deliberadamente de costas para o Dr. Blay . Apesar de muita insistência
sua, a moça não voltou à comunicação normal e continuou de costas. Conformado, o Dr. Blay ficou em silêncio, olhando para sua nuca e esperando o
que acontecesse.
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Pois bem, o Dr, Blay, um autêntico cientista, contou uma coisa que
contada por uma outra pessoa, poderia parecer sonho de um poeta: naquele
silêncio a sua paciente " cont ou-lhe" toda a tragédia da sua vida de surdomuda como se estivesse narrando com palavras.
Lembro-me da primeira impressão que isso me causou. Eu pensei : Se eu
possuísse a décima parte da capacidade daquela moça de se comunicar emocionalmente, eu seria o maior ator do mundo.
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