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Resumo: O presente trabalho levanta e discute alguns aspectos relevantes do 
treinamento da fala do ator apresentados por María Ósipovna Knébel em La 
Palabra en la Creación Actoral (2000). A autora foi discípula de Stanislavsky, 
colaboradora de Vajtángov e Chéjov e depois dirigiu e ensinou vários artistas 
russos. O trabalho faz uma resenha breve sobre o conteúdo do livro e então foca 
em seus três mais extensos capítulos: Análise por meio da ação; Técnica e lógica 
da fala; e Tempo-ritmo. Como o diretor russo faz várias menções e aproximações 
entre o trabalho da fala do ator com a estrutura musical, é sob a perspectiva 
musical na composição da fala, que interpretamos os apontamentos deixados por 
Knébel. 
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María Knébel em seu livro A Palavra na Criação do Ator, traduzido ao 

espanhol em 1998, nos dá um relato minucioso de como o Stanislavsky lidava 

com a questão da emissão do texto pelo ator. Neste e em outros escritos percebe-

se que várias vezes ele faz claras referências à questões musicais específicas como 

quem ouve fala como se ouvisse música. Para salientar este aspecto é que 

resenhamos o livro de Knébel nos atendo em três capítulos cruciais: o capitulo 2 – 

Análise por meio da ação; o 7 – Técnica e lógica da fala; e o 10 – Tempo-ritmo, 

este último tema bastante discutido em outros livros de Stanislavsky.    

A Palavra na Criação do Ator possui 10 capítulos, uma conclusão e um 

prólogo da autora. É um relato descritivo da sua experiência como preparadora da 

fala cênica trabalhando junto com Stanislavsky ao final da década de 1930.  

O primeiro capítulo, A Palavra é Ação, a autora mostra o entendimento 

antropológico que Stanislavsky tinha sobre a palavra falada,  palavra esta 

relacionada com um arquivo sensorial de conhecimento construído 
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historicamente. A fala,  já prenhe de elementos significantes, quando no palco, 

transforma-se em ação, no sentido de “expressão ativa do pensamento,” um 

pensamento secular.  

O segundo capítulo, um dos focos do nosso trabalho, analisa o texto teatral 

do ponto de vista das ações. A autora nos remete aos conceitos stanislavskianos 

de supertarefa e ação transversal. O conceito de supertarefa numa versão 

simplificada seria a ação do autor do texto, seu objetivo maior. Faz-se necessário 

entendê-la para embasar a criação do ator.  A ação transversal, ou linha de ação 

contínua, seria a principal ação do personagem, seu eixo motriz. Aqui cabe um 

estudo linear das ações, sua sucessão e das relações entre elas, assim o ator pode 

compreender como o autor constrói seu argumento e a lógica do encadeamento de 

fatos. O objetivo é assimilar o caráter do personagem e com isso o ator passa a 

dialogar com ele, quando o ator  entende o que se passa no consciente do 

personagem, porque já tem traçado seu caráter. Stanislavsky sugere que antes de 

pronunciar alguma palavra em cena, o ator construa um diálogo com o seu 

personagem através da compreensão de seu mundo interno, seu caráter, seus 

desejos, suas idéias (p.47). Em seqüência, o mestre propõe a inclusão do corpo 

para a construção do personagem, suas atitudes físicas, a vida do corpo humano 

do personagem. Para que o aprendizado do texto não seja mecanizado  deve haver 

uma unidade entre o psíquico e o físico no processo criativo, nutrido por uma 

observação muito acurada da vida. Com este treinamento as incoerências entre o 

que se pensa e o que se faz, a incoerência é incorporada promovendo a construção 

e manutenção da tensão do espetáculo, sua dialética e sua organicidade.  

O terceiro capítulo, Valorização dos feitos, fala da visão de Stanislavsky 

sobre a escolha das palavras feita pelo autor do texto, palavras que vão sublinhar 

as ações físicas e por si próprias, quando enunciadas, serão ações vocais. O quarto 

capítulo – Visualização, é de extrema importância na seqüência desta construção 

interna do personagem. Stanislavsky propõe que se visualize aquilo que se ouve e 

o que se fala. Chama isso de lei do pensamento imaginativo do ator em cena 

(p.71).  Estas imagens são buscadas, evocadas e necessárias para a memorização 

do texto, são o conjunto de percepções internas que propiciam a comunicação 

(p.77). Aqui aparece uma colocação apurada: “falar não ao ouvido e sim ao olho 

do espectador” (p.81) e com isso convencê-lo. Apontamos então uma primeira 

menção à questão da sonoridade que leva à imaginação e à visualização. 
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Stanislavsky não pensava nas palavras apenas como morfemas, mas também 

como fonemas que adquirem diferentes valores significantes quando emitidos.  

O capítulo 5, O Trabalho com a palavra artística é, ao nosso ver, um pouco 

datado, visto que dialoga com os problemas de emissão e enunciação dos atores 

da década de 1930-40 na Rússia e os problemas enfrentados por Knébel na sua 

posição de preparadora vocal. O capítulo 6 – Monólogo interno, está intimamente 

relacionado com os capítulos 3 e 4. Mas, um  passo à frente, é o treinamento da 

concretização do pensamento do personagem, materializando uma corrente de 

pensamentos ativada pela percepção das palavras do interlocutor, pelas 

impressões do que ocorre na cena e que dará o subtexto do papel.  

O capítulo 7 – Técnica e Lógica da Fala, é o nosso segundo foco do 

trabalho. Neste longo capítulo, Knébel nos diz como Stanislavsky percebia e 

treinava, com alto grau de exigência,  a fala de seus atores, pois “o ator deve saber 

falar” (p.140).  Os elementos considerados são a qualidade da voz, sua dicção e 

habilidade para modelar a palavra (entonação) e a frase. Com relação aos aspectos 

mais pontuais, salientamos: 

a) consoantes expressivas fazem a fala ressoar – “as vogais são a água e as 

consoantes as bordas sem as quais o rio se transformaria em pântano” (p.138) 

b) o acento de uma determinada palavra é como um dedo indicador que 

assinala a palavra principal da frase. A pronúncia de uma frase requer a habilidade 

de coordenar muitos acentos em uma mesma oração (p.145). 

c) se o objetivo é clareza e agilidade a fala deve ter uma entonação 

repousante, apagada, uma falta quase total de acentos, e uma especial contenção e 

segurança. A agitação torna o discurso mais pesado (p.145). 

d) existe um complexo de acentos: fortes, médios e débeis, assim como 

também dependem de onde ocorrem e como ocorrem: de cima para baixo ou de 

baixo para cima, se cai forte pesado ou leve, se se mantém durante muito tempo 

ou se cai como em um golpe e logo desaparece. Estes matizes funcionam como os 

efeitos de perspectiva de um quadro de arte, formando planos diferentes.  

e) os sinais de pontuação quando observados em seu caráter tonal 

impedem o ator de se precipitar e sua observância, nas entonações, faz com que os 

espectadores sejam forçados a o escutar. 

f) a arte da fala é tão complexa quanto a arte do canto e por isso seu treino 

é bastante similar. 
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Observem que nestes seis itens as questões musicais funcionam como um 

contínuo, uma “nota pedal.” O mestre, além de utilizar procedimentos claramente 

emprestados das técnicas do canto, ao usar termos como acento, caráter tonal, e as 

metáforas como o rio de vogais e consoantes, ou o tipo de ocorrência dos acentos, 

está se referindo claramente à questões de articulação, ataque, dinâmica, 

velocidade e ritmo, ítens que exigem acurado domínio técnico de um músico e do 

ator com formação musical, sem perder de vista a perspectiva do texto e o 

trabalho persistente.  

O capítulo 8 versa sobre a pausa psicológica que era bastante valorizada 

pelo mestre que a compreendia  como momentos de “janela” para o subtexto, 

quando o ator/personagem deixava entrever aspectos ocultos de sua 

personalidade. Outro item musical a ser pensado, treinado e dominado pelo ator - 

onde inserir silêncios na sua elaboração sonora. A pausa lógica corresponderia a 

uma pausa com fermata, ou seja, uma pausa suspensiva e de livre arbítrio – 

cabendo ao intérprete mantê-la pelo tempo que achar necessário – de acordo com 

o conhecimento prévio e aprofundado de toda a obra e das intenções de seu autor, 

exatamente como Stanislavsky prescreve para seus atores. Está intimamente 

ligada com o monólogo interno e com a perspectiva da obra.  

O capítulo 9 chamado de Adaptação é como um ajuste do capítulo 5 

quando este fala da imitação, agora colocada com mais cuidado. Stanislavsky 

chama de adaptação o jogo comunicativo entre os personagens e como ele deve 

ser conduzido pensando-se em gradações de “colorido,” como num quadro 

pintado por um grande mestre. Em música o “colorido” está relacionado com os 

timbres dos instrumentos e com a intensidade do som. Portanto, refinando aquilo 

que foi dito no capítulo 5, Stanislavsky diz que a imitação pode ser usada desde 

que o ator apenas se sirva dela, cuidadosa e sabiamente, para não cair no clichê e 

no amadorismo. 

O último capítulo, chamado de Tempo-ritmo, é também o nosso último 

foco neste trabalho e é a somatória de todos os outros. É exatamente pela não 

compreensão e falta de domínio dos elementos abordados nos capítulos anteriores 

que a fala cênica, segundo Knébel, seja a parte mais atrasada da psicotécnica da 

maioria dos atores (p.201) e, como se pode perceber até aqui, um longo e 

disciplinado caminho é também um grande empecilho para sua completa 

realização.     
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O mestre costumava treinar tempo-ritmo fazendo uso de vários 

metrônomos em funcionamento a diferentes velocidades. O ator tem o seu próprio 

tempo-ritmo que é, inevitavelmente, diferente do tempo-ritmo de seu personagem. 

Ao ator cabe saber distinguir e passar do seu tempo-ritmo ao do personagem sem 

nenhuma dificuldade, através de um treinamento consciente e que corresponda à 

cena ensaiada. Na cena coexistem um tempo-ritmo externo e interno. O primeiro 

ditado pelo autor do texto e o segundo é aquele em que o ator desenvolve o 

caráter e a personalidade do personagem. 

Knébel finaliza dizendo que não deveria haver separação entre o ensino da 

fala cênica e o ensino da atuação na preparação do ator. Ele deveria ter um 

controle técnico de sua fala tendo em mente a transmissão de idéias do 

personagem, o que tornaria a performance orgânica.  

Na conclusão, Knébel apenas enfatisa os principais pontos do livro, e 

adverte que a propriedade mais importante das palavras é a atividade, portanto, 

elas estão na gênese da ação.  

Do ponto de vista musical, consideramos explicitada a percepção que 

Stanislavsky tinha da fala enquanto material sonoro a ser tratado em minúcias 

como se fosse “música.” A questão é que o treinamento desta fala deve vir 

acompanhado do treinamento do ator, através das ações físicas, que agora está 

mais claro ainda que as ações físicas envolvem a fala, uma fala que é atividade e é 

ativa, mas só será ativada ao final de um longo processo de compreensão, treino, 

percepção e construção do texto pelo ator/músico/personagem.  
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