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introdução

Em 1997, fiz minha estreia como ator em uma praça do centro 
de São José dos Campos (SP) com a peça O chapéu de Fortunatos, 
texto medieval de autor desconhecido. Na minha primeira entra-
da em cena, com uma máscara que pretendia se assemelhar a um 
Pantaleão, todo o cenário veio abaixo. A única solução possível para 
dar continuidade ao espetáculo era o improviso. Posteriormente, 
nós representamos esse e outros trabalhos durante algum tempo 
nas feiras e praças da cidade. De alguma forma eu sentia que estava 
trilhando com a máscara o mesmo caminho dos cômicos italianos. 
Apresentávamo-nos nessas feiras tentando conquistar a atenção do 
público, ao lado da banca de pastéis ou de outro grupo de artistas de 
rua, que também pretendia disputar o dinheiro do chapéu.

Em 2000, já cursando Artes Cênicas da Universidade de São 
Paulo, continuei pesquisa sobre a máscara numa parceria com o 
Barracão Teatro, Cia. com sede em Campinas (SP) e que tem, há 
20 anos, a máscara como principal objeto de estudo. Essa parceria 
se dava através da direção de Ésio Magalhães e Tiche Vianna a um 
grupo de atores do qual eu era integrante e objetivava a descoberta e 
o aprimoramento dos diversos elementos técnicos da linguagem por 
meio da experiência prática de criação de figuras e roteiros da com-
media dell’arte. De 2000 a 2003, o grupo criou roteiros, cenas curtas 
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14  VINICIUS TORRES MACHADO

improvisadas e espetáculos entre os quais se destacam: O Homem da 
Capa Preta, Chamego danado, O baú do milão e Birosca-Bral (espe-
táculo produzido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 
para o projeto “Formação de Público”).

O primeiro vislumbre de que seria possível isolar a linguagem da 
máscara cômica da concepção geral da commedia dell’arte nasceu da 
pesquisa autônoma a que alguns dos integrantes do grupo de atores, 
orientados pelo Barracão Teatro, resolveram se dedicar a partir de 
2003. Com interesse por uma abordagem diferente da máscara (que 
privilegiasse na dramaturgia e na encenação os aspectos fantásticos e 
grotescos), criamos a Cia. Troada. A função de diretor e dramaturgo 
dos próprios trabalhos, a partir de então assumida, viabilizou maior 
autonomia artística. Assim, pudemos experimentar novas maneiras 
de dar forma ao jogo da máscara através da adaptação de um frag-
mento de Esperando Godot, de Samuel Beckett, em 2003, da criação 
do espetáculo A metamorfose (a partir da obra de Franz Kafka), em 
2004, e da criação do espetáculo A sombra das nuvens, em 2006.

Em todos esses trabalhos, a máscara foi dissociada de conceitos 
específicos da commedia dell’arte (tais como os tipos característicos 
e os canovacci). A necessidade de inserir a máscara em fábulas com 
traços tão diferentes dessa forma de teatro – como Esperando Godot 
ou A metamorfose – fez que conseguíssemos compreender a forte 
pressão do imaginário específico da commedia dell’arte na maioria 
dos elementos que conhecíamos do trabalho com máscara. A cons-
trução dos espetáculos também criou a necessidade de formação de 
atores que conseguissem expressar corporalmente o conjunto de 
conceitos e técnicas necessário para o jogo da máscara. Nesse proces-
so de formação, em que o diretor assume o papel de pedagogo, todos 
os exercícios e conceitos propostos pelo Barracão Teatro foram revi-
sitados e organizados, possibilitando a sistematização da linguagem.

Em seu início, o projeto desta obra pretendia dar continuidade 
ao primeiro esboço de uma sistematização do trabalho da máscara, 
apresentado na conclusão do Curso de Artes Cênicas da ECA/USP. 
Nesse trabalho, toda a experiência de estudo da linguagem da máscara 
foi organizada em forma de exercícios e disponibilizada. O trabalho 

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   14 04/06/2018   16:00:02



A MÁSCARA NO TEATRO MODERNO  15

logo despertou interesse de atores e diretores de diferentes linhas de 
pesquisa, que pretendiam aperfeiçoar sua criação artística através 
da utilização de alguns elementos da máscara. Tal interesse tornou 
evidente que a máscara apresenta uma riqueza de fundamentos téc-
nicos que podem ser compartilhados por diversas propostas estéticas.

Assim, o plano inicial pretendia sistematizar os principais ele-
mentos práticos da máscara a partir das experiências dos grupos 
Barracão Teatro e Cia. Troada. O objetivo era fazer dos fundamen-
tos dessa linguagem peças destacáveis, que pudessem ser comparti-
lhadas por outros pesquisadores.

Todavia, o andamento da pesquisa nos fez perceber que, de certa 
forma, a estruturação que pretendíamos do tipo de máscara com que 
trabalhávamos já se encontrava bem realizada por alguns autores, 
especialmente Jacques Lecoq, em seu livro Les corps poétiques. Além 
disso, apresentar o trabalho da máscara somente dentro dessa linha 
de pesquisa corria o risco de reforçar uma perspectiva (a da comme-
dia dell’arte e das máscaras expressivas) que já é a predominante no 
panorama teatral brasileiro. Percebemos que, se continuássemos 
por esse caminho, frustraríamos o intuito primeiro deste trabalho, 
que era possibilitar uma expansão das capacidades expressivas da 
máscara. Assim, novamente, a mesma questão que possibilitou o 
distanciamento da commedia dell’arte numa fase anterior, veio a ins-
tigar este projeto: como criar novas experiências em uma linguagem 
extremamente codificada, como a da máscara?

De maneira geral, a pergunta envolvia saber se a estrutura que 
sustenta esse estilo necessita ser quebrada para criar novos espaços 
de construção cênica ou se os elementos devem manter-se unidos 
de acordo com uma tradição. Percebemos, então, que a quebra dos 
elementos poderia gerar novas percepções sobre a máscara sem 
necessariamente traçar um plano de trabalho que se pretendesse 
universal na forma de uma linguagem, mas propondo ao material 
uma nova organização a cada espetáculo. Afinal, como as novas ex-
periências são uma tentativa de sair das estruturas rígidas, possibili-
tando através do uso da máscara um novo recorte sobre a experiência 
humana contemporânea, é necessário que, além dos trabalhos que 
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estruturem a linguagem da máscara, nasçam também aqueles que 
estão preocupados em reprocessar os seus elementos.

Tais trabalhos criam possibilidades de construção com acor-
dos diferentes, mas a questão é saber se essas novas estruturas se 
manterão fortes o suficiente para garantir a expressividade de um 
espetáculo. Não podemos negar que a máscara, vista a partir da tra-
dição da commedia dell’arte, é uma estrutura coerente, com elementos 
que se conectam de modo interessante uns aos outros e criam blocos 
de sensações muito potentes. Portanto, um novo investimento sobre 
a matéria só seria possível a partir do conhecimento mais elaborado de 
cada elemento, da maneira como se desenvolveu historicamente e os 
conceitos neles envolvidos. Foi aí que o intuito da pesquisa deixou de 
ser a estruturação de uma abordagem de trabalho e passou a ser a apre-
sentação das principais linhas de pesquisa que lidaram com a máscara.

Num primeiro momento, ao pesquisarmos as fontes históricas 
do trabalho da máscara cômica expressiva, inevitavelmente nos 
debruçamos, como ponto de partida, sobre o universo da commedia 
dell’arte. No entanto, percebemos que não eram nos séculos XVI, 
XVII e XVIII que se encontravam as principais bases para o tra-
balho com a máscara tal como o conhecíamos. De fato, existia uma 
aproximação de alguns elementos, mas nossos estudos nos levaram 
à percepção de que, no fim do século XIX até o a metade do século 
XX, foram traçadas as bases dos trabalhos com máscara que se de-
senvolveram até hoje.

Com isso, o problema passou a ser o de estabelecer quais tra-
balhos foram realmente significativos para o desenvolvimento da 
máscara no século XX. Nossa pesquisa conduziu à análise da prática 
e conceitos envolvidos no trabalho com a máscara de quatro artis-
tas: Gordon Craig, Meyerhold, Jacques Copeau e Jacques Lecoq. 
Estava claro que deixaríamos apenas como apontamentos muitas 
experiências extremamente interessantes com a máscara (sobre-
tudo aquelas ligadas às vanguardas artísticas). Contudo, o intuito 
também era, a partir de cada um dos artistas abordados, aprofundar 
um conceito importante sobre a máscara e que ajudaria no desenvol-
vimento de novas experiências. Os trabalhos escolhidos como foco 
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desta pesquisa nos possibilitavam abordar de modo mais vertical 
algumas ideias que escolhemos como norteadoras para repensar as 
possibilidades expressivas da máscara no teatro contemporâneo. 
Assim, criamos um pequeno estudo com relação a essas ideias, ao 
lado da apresentação histórica de cada artista abordado: em Gordon 
Craig, analisamos o amplo panorama da máscara no início do século, 
com destaque para o teatro simbolista; através de Meyerhold, pude-
mos traçar os elementos grotescos contidos na máscara; com Jacques 
Copeau, debruçamo-nos sobre a questão do caráter e do tipo e, final-
mente, através do trabalho pedagógico de Jacques Lecoq, pudemos 
analisar a questão da representação no trabalho com a máscara.

Uma vez que o intuito desta obra sempre foi o de abrir as possibi-
lidades cênicas da máscara, achamos por bem a apresentação de um 
último capítulo propositivo como fechamento do trabalho. Nele será 
possível examinar de que maneira o material pesquisado reverberou 
em minha prática teatral, projetando algumas possibilidades de tra-
balho com a máscara a partir do cruzamento dos diversos conceitos 
retirados de cada artista analisado. Essas proposições deram forma 
ao processo de pesquisa A porta, que culminou no espetáculo de 
mesmo nome criado pela Cia. Troada no segundo semestre de 2009.
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