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2  
A máscArA grotescA

As máscaras no teatro de Vsevolod Meyerhold

Existem diversas alusões a Gordon Craig feitas por Meyerhold, 
mas, de um modo geral, não podemos dizer que as ideias do encena-
dor inglês fossem novas na Rússia. À parte Constantin Stanislavski, 
que estava preocupado em formular uma base sistemática para o 
tipo de realismo que almejava, os experimentos russos simbolistas 
estavam mais ou menos se desenvolvendo na mesma área de in-
vestigação de Craig. Entretanto, se suas ideias não eram novas, sua 
influência não deixou de ser profunda nesse círculo. De acordo com 
Olga Taxidou (1998, p.66), o texto A arte do teatro foi pirateado e 
publicado na Rússia em 1906, somente um ano após a sua primeira 
edição.

Em 1908, mesmo ano da primeira visita de Craig à Rússia,1 um 
livro intitulado Teatro, um livro sobre o novo teatro era publicado 
em São Petersburgo (Taxidou, 1998, p.67). Alguns dos principais 
organizadores eram integrantes de um grupo que formou posterior-
mente o estúdio de Meyerhold (o figurinista Aleksandr Benois, os 

 1 Na revista The Mask, Craig troca correspondências com John Semar (isso é, ele 
mesmo), comentando as suas impressões sobre o Teatro de Moscou.

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   53 04/06/2018   16:00:06



54  VINICIUS TORRES MACHADO

simbolistas Bryusov e Bely, além do teórico socialista Lunacharsky e 
do próprio Meyerhold). O livro promovia um teatro abstrato e alta-
mente estilizado, sob o controle de um só artista. A atuação deveria 
ser tão precisa e esquemática que somente uma marionete poderia 
atuar de modo ideal. Percebe-se quão evidentes são as semelhanças 
dessas proposições com as de Craig. Porém, os dois expoentes do 
teatro no século XX só irão se encontrar no ano de 1935,2 apesar da 
profunda admiração de Meyerhold, em 1909: “É extraordinário 
que, no primeiro ano do novo século, E. G. Craig lance o desafio 
para o teatro naturalista... Assim, esse jovem inglês é o primeiro 
a colocar sinalização sobre a nova estrada do Teatro” (Meyerhold 
apud Taxidou, 1998, p.67, tradução nossa).3

Entretanto, se Craig e Meyerhold objetivavam alguns procedi-
mentos cênicos semelhantes, também representaram duas manei-
ras opostas de se pensar a Arte Moderna. Meyerhold aliará ao seu 
trabalho estético um grande questionamento social, tendo em vista 
uma Rússia em plena Revolução,4 e é esse movimento que o afastará 
de Craig. Isso porque, segundo Olga Taxidou (1998), os artistas 
modernistas podem ser divididos em duas frentes: os modernistas 

 2 É interessante notar que Craig vai a Moscou trabalhar com Stanislavski. Este, 
ao contrário de Meyerhold, pouco conhecia do encenador inglês, sendo apre-
sentado a ele, na época, pela artista Isadora Duncan. Nesse momento, Stanis-
lavski (que estava tendo dificuldades com seu método) resolve se abrir a novas 
experiências e convida Craig para dirigir a montagem de Hamlet com os atores 
do Teatro de Arte de Moscou. Porém, as diferenças estéticas entre os dois artis-
tas logo ficam evidentes. Sem dúvida, a situação teria sido diferente no encontro 
artístico de Craig e Meyerhold.

 3 No original: “Its remarkable that in the first year of this new century E.G. Craig 
flung a challenge to the naturalist theatre... therefore, this young Englishman is the 
first to set up guide posts on the new road of the Theatre”.

 4 O questionamento social sempre esteve presente em seu trabalho, desde o início 
de sua formação artística com a intelectualidade russa (em sua maioria formada 
por deportados políticos), e que frequentava sua casa, nas festas organizadas por 
sua mãe. Podemos encontrar esse sentido social de seus trabalhos até mesmo em 
suas encenações simbolistas, como um teatro pensado para a comunhão entre 
palco e a plateia. Assim, “o ativismo inato de Meyerhold, seu engajamento 
político, encontravam força nas vibrações dionisíacas, para manifestar-se signi-
ficativamente” (Guinsburg, 1998, p.26).
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idealistas, grupo do qual se aproximavam os ideais de Gordon Craig, 
e os modernistas materialistas, com ideias mais próximas às concep-
ções de Meyerhold.

O Modernismo Idealista tinha seu pensamento voltado para as 
ideias de Nietzsche (um dos principais responsáveis pelo alto de-
senvolvimento da filosofia estética) e atribuía máxima importância 
à Arte, última atividade metafísica no niilismo europeu. Nessas 
ideias, o plano estético não estaria necessariamente vinculado à 
sociedade. Além do idealismo romântico, o Modernismo Idealista 
contou com grande apoio do Abstracionismo, como vimos nas in-
fluências de Craig. Já o Modernismo Materialista utiliza Nietzsche 
como uma primeira inspiração, mas depois se volta para Freud e, 
principalmente, Marx. Tinha por base uma teoria social histórica 
que se desenvolveu principalmente nos trabalhos do Construtivis-
mo Russo e na Bauhaus.

Podemos verificar, na prática desses artistas, como tais ideias 
se desenvolvem: onde Craig tinha visões, Meyerhold tinha planos 
específicos, e onde o trabalho de Craig assume um tom profético, 
Meyerhold dispõe de metodologia precisa. Craig falou de modo vi-
sionário sobre a supermarionete, mas foi Meyerhold quem desenvol-
veu possibilidade da sua realização cênica, através da biomecânica.5

A Meyerhold interessava também atuar sobre a realidade em que 
estava inserido. Profundamente vinculado ao materialismo dialético 

 5 Assim, segundo Bablet: “Craig não é homem de um sistema, ou de uma teo-
ria pacientemente elaborada, ele é homem de uma aspiração e de uma visão. 
Escrever é para ele somente um meio de colocar em forma suas ideias e suas 
intuições, para trabalhar pela regeneração da arte a que ele se dedica. Escrever 
é combater e convencer. Consequentemente nos escritos a parte profética, a 
fórmula choque e o paradoxo, que sobressai frequentemente à dedução lógica. 
Craig não é um teórico racionalista, mas um artista visionário” (Bablet, 1980, 
p.280, tradução nossa): “Craig n’est pas l’homme d’un système, ou d’une théorie 
patiemment élaborée, il est l’homme d’une aspiration et d’une vision. Ecrire n’est 
pour lui que le moyen de mettre en forme ses idées et ses intuitions, de travailler 
pour la régénération de l’art auquel il se voue. Ecrire, c’est combattre et convaincre. 
D’où dans les écrits la part du prophétisme, de la formule-choc et du paradoxe, qui 
l’emportent fréquemment sur la déduction logique. Craig n’est pas um théoricien 
rationaliste, mais un artiste visionnaire” 
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(assim como outros artistas na Europa), não considerava a Estética 
como a grande teoria que abarcasse toda a realidade, mas um ele-
mento dentro de uma sociedade e que serve, dentre outras coisas, 
para melhor esclarecê-la. Assim, Béatrice Picon-Vallin (apud Aslan, 
1988, p.151) afirma que, para Meyerhold, a máscara permite um re-
torno a um teatro essencialmente diferente, calcado em uma tradição 
oral e carnavalesca, e destinado a um público mais popular que irá 
emergir após os eventos que marcam a Rússia no começo do século. 
De outro lado, a máscara serve também para tratar do mascaramento 
de uma sociedade aristocrática em ruínas.

Todavia, a máscara não estava presente na poética de Meyerhold 
apenas nesse período. Se a extrema variedade de proposições estéti-
cas de Meyerhold pode ser dividida, segundo J. Guinsburg (2001, 
p.57), em quatro fases (a simbolista, a esteticista, a construtivista e a 
sintética), o conceito de máscara estará mais ou menos presente em 
todas elas. Portanto, traçar o desenvolvimento da máscara dentro da 
poética do diretor é um trabalho árduo, e envolve aceitar caminhos 
que rompem com as ideias normalmente conhecidas sobre esse ob-
jeto. A máscara está no centro da estética, mas não se trata apenas de 
uma máscara real, metafórica, ou um tipo mascarado que delimita 
um só caráter (como na apropriação da commedia dell’arte por Jac-
ques Copeau). Meyerhold consegue fundir amplamente diversas 
formas e tratamentos para as máscaras: máscara de carnaval; festa 
aristocrática; máscaras fantásticas recobrindo o vazio, o nada; per-
sonagens mascaradas da commedia dell’arte; máscara-maquiagem 
sobre o rosto ou máscara estendida ao corpo inteiro.

Tamanha profusão de elementos deixa claro que, para Me-
yerhold, a máscara não era em princípio apenas um instrumento 
teatral a fim de construir, através da criação de tipos, uma cena inde-
pendente do real e coerente em si mesma. Era também um símbolo 
da própria teatralidade, e seu caráter ritualístico a aproximava da 
própria origem do teatro. Associada ao tablado de rua, era portadora 
da forma e da codificação no teatro. É claro que, independentemen-
te de para qual direcionamento pudesse ser conduzida, a máscara 
sempre seria capaz de romper definitivamente com a ilustração do 
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cotidiano em cena. Nesse sentido, representava um teatro ligado ao 
encantamento, ao “País das Maravilhas”, estabelecendo um con-
traponto ao teatro naturalista. Também representava, contudo, na 
multifacetada pesquisa de Meyerhold, uma mistura de elementos 
necessária e coerente em torno do grotesco. No entanto, para com-
preendermos tais aspectos grotescos da máscara de Meyerhold é 
necessário acompanharmos alguns momentos de sua trajetória.

O primeiro passo foi a tentativa de Meyerhold desenvolver 
uma encenação simbolista, em contraposição ao realismo interior 
do TAM (Teatro de Arte de Moscou). Ao romper com o TAM, 
Meyerhold inicia seus experimentos com novas composições na 
Confraria do Novo Drama,6 mas essas pesquisas ainda eram pouco 
diferentes do trabalho realizado com Stanislavski e Nemirovich-
-Danchenko. Um tempo depois, Meyerhold recebe o apoio de 
Stanislavski para a criação do Teatro-Estúdio da Rua Povarskáia 
(1905), com o objetivo de pesquisar um novo modo de interpretação, 
mais de acordo com a dramaturgia simbolista (que despontava com 
grande força naquele momento). Contudo, por falta de atores que 
compreendessem seu projeto, Meyerhold consegue realizar muito 
mais um plano de direção. Mesmo assim, já encontramos direciona-
mentos em seu trabalho que se aproximam do uso da máscara.

Meyerhold havia adiantado o telão de fundo construído por 
importantes pintores simbolistas russos. Com o espaço para a inter-
pretação reduzido, dispunha os atores perto do cenário, na tentativa 
de aproximá-los a formas estatuárias em baixo-relevo, que dessem 
a impressão de saltar da tela de fundo.7 Esse teatro estatuário, com 
gestos precisos e solenes, tornou-se a base para as produções que 
passou a realizar no Teatro Dramático de Vera Komissarjévskaia 
(TDVK), logo depois do fim do Estúdio. Embora o trabalho não 
fosse ainda o estudo das convenções da commedia dell’arte, os gestos 

 6 Esse grupo havia sido criado por ele e outros atores dissidentes do TAM, e se 
instalara em uma pequena província no interior da Rússia.

 7 “As personagens do teatro dissolvem-se nos décors como figuras de um Klimt 
ou de um Vrubel na intensidade de entrelaçamentos vegetais e de mosaicos” 
(Ripellino, 1996, p.120).
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precisos, codificados e simbólicos já apontavam para um entendi-
mento do corpo do ator como uma matéria plástica da cena.

O diretor, então no começo da carreira, tratava os atores como 
uma pintura, com movimentações orquestradas em consonância 
com a música. Tais ideias estavam de acordo com as leituras dos 
trabalhos de George Fuchs (que havia proposto uma aproximação 
do desempenho dos atores do proscênio),8 mas também podemos 
perceber uma confluência com as ideias de Gordon Craig, naquilo 
que diz respeito ao gesto simbólico. Com esse tipo de interpretação, 
Meyerhold teve um de seus primeiros importantes sucessos no TD-
VK. Além disso, a peça em questão, Irmã Beatriz, de Maurice Mae-
terlinck, permitiu um maior estudo das proposições do autor que, 
como já vimos, havia dado muita importância para o uso da máscara.9

O outro espetáculo relevante na mesma companhia foi A barraca 
de feira, de Alexander Block.10 Apresentado pela primeira vez em 
31 de dezembro de 1906, o trabalho representou uma importante 
aproximação de Meyerhold do teatro de máscaras. Porém, antes de 
entrarmos na concepção desse espetáculo, vale realçar que as ideias 
de Meyerhold estavam imersas em um momento cultural russo que 
possibilitava o desenvolvimento de novas técnicas e, particularmen-
te, o uso da máscara.

Embora a primeira turnê de commedia dell’arte tenha ocorrido na 
Rússia em 1731 e em 1742 pela Trupe de G. A. Sacchi (para quem 

 8 Em seu livro O palco do futuro (1904), George Fuchs propunha “a reconsagra-
ção do encontro teatral entre atores e espectadores aos espíritos da celebração 
orgiástica no ritual festivo do espetáculo cênico (...) Em seu palco disposto em 
vários níveis de configuração plástica e dramática, o proscênio deve ser o lugar 
de eleição do jogo cênico” (Guinsburg, 2001, p.36).

 9 “O preponderar da pintura no teatro coincide com o enfraquecimento do ator 
oitocentista, e no lugar de sua exuberância caótica os diretores agora preferem 
a rigidez e a disciplina instrumental de marionete. [...] A predileção de Me-
yerhold pelo marionetismo esclarece-nos o motivo de Maeterlinck ser seu nume 
naqueles anos” (Ripellino, 1996, p.121).

 10 Escrito por Block para o teatro As tochas, projeto criado por Meyerhold e outros 
colaboradores e de forte inclinação simbolista, mas que não obteve recursos 
para sua realização.
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Carlo Gozzi escreveu numerosos roteiros), o teatro de feira ago-
nizava no início do século XX.11 Portanto, não foi nos espetáculos 
populares que Meyerhold buscou as personagens mascaradas para o 
seu teatro. Na verdade, o começo do século passado foi marcado por 
uma atração pela commedia dell’arte que invadiu a poesia simbolista 
russa, as revistas de arte e, enfim, toda a sociedade. Essa atração só 
diminuirá a partir da segunda metade dos anos 1920. Segundo Picon-
-Vallin, esse movimento teve sua origem no fato de as primeiras duas 
décadas na Rússia terem sido marcadas por repressões violentas ao 
movimento revolucionário e pela guerra. Nesse contexto, a brinca-
deira com o mascaramento nos círculos intelectuais “procura divertir, 
porém mais profundamente esconder as suas angústias, aliviar as 
contradições, reencontrar a integridade que a consciência da crise o 
fez perder” (Picon-Vallin apud Aslan, 1988, p.151, tradução nossa).12

Assim, no teatro de Meyerhold, a máscara se apresenta no mes-
mo momento em que acontece a entrada ruidosa das personagens 
da commedia dell’arte na sociedade russa. Publicam-se abundantes 
reproduções de quadros franceses sobre o tema: de Dégas, de Cé-
zanne (como Mardi gras) etc. Na revista O Mundo da Arte, de muita 
influência sobre a intelectualidade, artistas encontram na commedia 
dell’arte uma fonte de inspiração. A presença da máscara é tão forte 
que ultrapassa o uso restrito no teatro e nas artes em geral e invade 
as festas e os salões culturais. Destarte, são criadas festas mascaradas 
em que se multiplicam os Arlequins, Pierrôs e Colombinas, além de 
vários cabarés literários que tiveram um papel importante na divul-
gação da máscara.

Todavia, se todos esses elementos estavam na atmosfera da épo-
ca, foi no encontro com o texto A barraca de feira (construído em 
torno das figuras da commedia dell’arte) que Meyerhold pôde encon-
trar, ao mesmo tempo, a máscara e a construção cênica grotesca, dois 

 11 Substituído por um “teatro popular” gratuito, educativo e higiênico (por exem-
plo, na luta contra o alcoolismo).

 12 No original: “cherche à se divertir, mais plus profondément a cacher ses angois-
ses, panser ses contradictions, retrouver l’intégrité que la conscience de la crise lui 
fait perdre”.
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princípios que serão fundamentais em sua pesquisa. Ao trabalhar 
os tipos da commedia dell’arte, A barraca de feira possui uma cons-
trução dramática que ultrapassa o teatro popular ou a dramaturgia 
simbolista. Além de ser marcado pela escritura romântica, o texto 
tem por característica um desenvolvimento não linear, que salta de 
um universo poético a outro. Assim, o traço grotesco encontrado 
nessa dramaturgia já não se resumia à simples referência física das 
personagens ou às características do baixo cômico, mas ao trabalho 
com o contraste.

Em A barraca de feira existem três planos de representação 
contrapostos:

[...] a morte (entrevista pelos Místicos “maeterlinckianos” na don-
zela da foice-trança, duplo de Colombina); o amor-vida (Pierrô, 
Colombina e Arlequim, no eterno triângulo da commedia dell’arte, 
mas pelo viés romântico, e os três casais de enamorados); a arte, 
a do teatro (as personagens, nos seus respectivos papéis, o autor, 
o palhaço, a barraca de feira, na função de marcar desmascarar a 
intricada relação entre peça e cena) – como se vê, uma mescla bem 
dosada, para os efeitos tragicômicos perseguidos pelo dramaturgo, 
entre dramaticidade simbolista e ludicidade farsesca. (Guinsburg, 
2001, p.48)

Seguindo a orientação sobre o grotesco presente na dramaturgia, 
Meyerhold procurou expandir a composição contrastante a todos os 
elementos do espetáculo. Assim, em sua encenação, dividiu o palco 
em dois espaços: uma grande bancada no proscênio, na qual se apre-
sentavam os místicos, e um palquinho de teatro ambulante ao fundo 
da cena, representando o teatro dentro do teatro, espaço em que as 
personagens da commedia dell’arte viviam seu drama. Além disso, 
através do cenário criado por Nicolas Sapounov, era possível ver as 
cordas, os cabos e toda a maquinaria, Meyerhold investe na possibi-
lidade de desmascarar a teatralidade, numa primeira abordagem em 
torno de outro contraste que a máscara possibilita: o mascaramento 
e desmascaramento da ação cênica.
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Meyerhold também utilizou a máscara para revelar o aspecto ar-
tificial da vida, procurando “igualar a representação a uma manobra 
de bonecos mecânicos” (Ripellino, 1996, p.113). Dessa maneira, 
combinavam-se, em todo o espetáculo, dois elementos antagônicos 
que são a base para o trabalho da máscara: o homem e o boneco. A 
intenção era a mesma dos ideais simbolistas de Maeterlinck: deixar 
ver a vida através de outra vida vazia e inanimada. Além disso, o 
espetáculo mesclava o uso de máscaras, marionetes, pinturas de 
carnaval etc. Assim, apesar de Arlequim ser a única personagem 
realmente mascarada, podemos dizer que o rosto pintado de branco 
de Pierrô também era uma máscara, no sentido de caracterização 
não cotidiana. Além dessas personagens, o estranhamento e desna-
turalização também apareciam nos místicos. Esses eram represen-
tados por:

[...] negras casacas. Que na realidade eram somente perfis de pape-
lão pintados com gesso e fuligem. Os atores enfiavam as mãos em 
fendas redondas entalhadas nos bustos de papelão e apoiavam estu-
pidamente a cabeças aos colarinhos, também de papelão. (Ripellino, 
1996, p.113)

Podemos perceber que a dramaturgia de A barraca de feira abrirá 
para Meyerhold todas as questões que envolvem o jogo do masca-
ramento. Não só as suas propostas de desenho cênico deixarão de 
trabalhar apenas com duas dimensões, ganhando uma profundidade 
que não existia em Irmã Beatriz, como ele também começará a va-
riar a relação do ator com o espectador. Assim “de tanto em tanto 
surgia, vindo dos bastidores, a tola personagem do Autor, para se 
queixar do espetáculo” (Ripellino, 1996, p.113). Além disso, em um 
momento final do espetáculo, Pierrô, tocando uma flauta, dirigia-
-se diretamente ao público e dizia estar muito triste, mas consciente 
de que era essa tristeza que fazia a plateia rir (Picon-Vallin apud 
Aslan, 1988, p.149). Com o jogo da máscara, começa a se revelar 
para Meyerhold um teatro que não ignora a plateia, e que a convida 
a participar da cena.
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Ainda com relação à figura de Pierrô, vale destacar que é o pró-
prio Meyerhold quem a interpretava.13 Segundo diversos autores, 
sua atuação foi tão memorável como o tinha sido para Trepliov 
(personagem de A gaivota, de Anton Tchekhov), que ele havia inter-
pretado no TAM.

A criação feita por Meyerhold para a personagem era também 
totalmente baseada nos aspectos grotescos. Assim, o Pierrô não era 
somente aquele caráter ingênuo e gracioso presente em nosso imagi-
nário, mas também cheio de uma insolência que o aproximava de seu 
companheiro Arlequim. Além disso, segundo Picon-Vallin (apud 
Aslan, 1988, p.149), Meyerhold buscava trabalhar com os gestos 
mecânicos e com um jogo que forçava passagens contrastantes entre 
a alegria e o desespero.

Apesar de seu grande sucesso, A barraca de feira foi um dos últi-
mos trabalhos de Meyerhold no Teatro Dramático de Vera Komis-
sarjévskaia. Ele já havia dito que a partir desse espetáculo pretendia 
dar ao ator maior liberdade do que concedera até então. Porém, 
grande atriz que era, Vera Komissarjévskaia não podia conceber uma 
cena em que seus gestos fossem todos tão meticulosamente coorde-
nados por um diretor, restringindo a liberdade de sua atuação, e o 
rompimento acabou sendo inevitável.14

Após um período um pouco tateante, Meyerhold é convidado 
para ser diretor artístico do Teatro Imperial Alexandrinsky (TIA), 
uma máquina burocrática em que terá de enfrentar o desafio de lidar 
com atores que ainda trabalhavam com o sistema de estrelato do 
século XIX, e que não estavam dispostos a ceder sua autonomia em 
favor de um diretor. Assim, num compromisso com os conservado-
res Meyerhold escreve uma carta aberta na revista O Velo de Ouro, 

 13 Meyerhold ainda representará essa máscara em outras duas ocasiões: no espetá-
culo Carnaval, de Schumann, com coreografia criada por M. Fokine (para uma 
noitada organizada pela revista Satiricon, em 1910) e em Pierrô e as máscaras, 
encenação de Romanov, aluno de Fokine.

 14 Na verdade, devemos ressaltar que Vera não havia participado da montagem de 
A barraca de feira, representando na mesma noite O milagre de Santo Antônio, 
de Maeterlinck.
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dizendo que o diretor “reconduzirá velhos textos no clima de suas 
épocas [...] para redescobrir o encantamento dos tempos passado” 
(Ripellino, 1996, p.128). Começa então um movimento interessante 
no trabalho de Meyerhold. Ele se dedica a montar as obras clássicas 
da maneira em que elas eram representadas em sua época, ou seja, 
buscando retomar a teatralidade que existia, por exemplo, no teatro 
da corte de Luiz XIV.

É assim que, no Teatro Imperial, Meyerhold realizou uma ex-
plosão de teatralidade na sua montagem de Don Juan, de Molière. 
Nesse espetáculo, rompeu definitivamente com qualquer resquício 
da quarta parede. Aproveitou a capacidade de improviso do ator que 
interpretava Esganarelo para permitir que esse desse livre curso às 
suas intervenções com a plateia. Além disso, colocou personagens 
que eram uma mistura de zanni (empregado da comédia italiana) e 
kurombo (no teatro japonês, personagem vestida de preto que orga-
niza a cena) para desempenhar as funções técnicas na frente do pú-
blico (como amarrar os sapatos dos atores quando necessário, levar 
uma cadeira se eles estivessem cansados, recolher materiais de cena 
etc.). Se, em Irmã Beatriz, os atores desenvolviam gestos estuários 
e solenes, Don Juan foi todo construído como uma grande dança, 
explorando ao máximo a tridimensionalidade do ator, com os gestos 
e saudações característicos da corte do Rei Sol.

No entanto, apesar da proximidade do universo de Molière 
com a commedia dell’arte, foi o espetáculo O baile de máscaras, de 
Lermontov, um dos mais importantes trabalhos de Meyerhold 
com máscara no Teatro Imperial. Antes, porém, de tratarmos mais 
detalhadamente desse espetáculo, convém analisarmos a cena que 
ele desenvolveu em pequenos cabarés e que acabou por alimentar 
alguma de suas proposições no TIA.

Assim, ao mesmo tempo em que trabalhava com os altos re-
cursos desse teatro estatal, Meyerhold utilizava a simplicidade 
dos cabarés para dar livre curso às suas experiências cênicas, até 
mesmo àquelas com máscaras. Desde A barraca de feira, o contato 
de Meyerhold com a máscara passara a ser diferente da moda que 
havia na época em relação à commedia dell’arte. Para Meyerhold, a 
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máscara não era mais um elemento exótico de um tempo esquecido, 
mas um objeto rico de possibilidades, capaz de renovar o palco de 
teatralidade. É com essas ideias que começa a se aproximar do tra-
dicionalismo teatral.

Alimentada pelos procedimentos realizados em cabarés, a sua 
fase mais esteticista no TIA acabou sendo influenciada pelos ele-
mentos trazidos do tradicionalismo, o que era evidente na tentati-
va de revigorar a cena com as antigas formas de representação. É 
quando surge para Meyerhold a criação de um teatro de “convenção 
consciente”, que representava sua luta contra o processo de ilusão. 
Nesse sentido, Guinsburg irá dizer que a convenção consciente 
impossibilitava um esteticismo radical, pois, ao receber o acréscimo 
do princípio do grotesco, permitiria superar o esquematismo em que 
recai toda estilização extremada e “sua intervenção impediria a bela 
composição de se tornar sentimental” (Guinsburg, 2001, p.62).

A pesquisa em torno da máscara da commedia dell’arte possibili-
tava o desenvolvimento de algumas ideias com relação ao teatro da 
convenção consciente. Nesse contexto, e também como expoente da 
corrente tradicionalista desenvolvida na Rússia, merece destaque 
o nome de Vladimir Soloviov, o mais próximo dos colaboradores 
de Meyerhold. Jovem erudito, Soloviov escreveu uma tese que foi 
fundamental para as pesquisas com máscaras desenvolvidas naquele 
momento. Seu estudo A história da ligação entre a Itália e França nos 
séculos XVII e XVIII: Arlequim e Esmeraldina foi um dos primeiros 
trabalhos russos sobre a commedia dell’arte.

No mesmo período, outro artista vinculado a Meyerhold e im-
portantíssimo para os espetáculos realizados nos cabarés foi o cenó-
grafo e figurinista Nicolas Sapounov, responsável por aprofundar o 
tratamento grotesco na criação das máscaras. Assim, em A echarpe 
de Colombina,15 espetáculo com direção de Meyerhold, apresentado 
na Casa dos Entreatos,16 em 1910, Sapounov criou pinturas sobre 

 15 Livre adaptação de Der Schleier der Pierrette, de Schnitzler-Dohnányi, e Black 
and white, ou seja, Uma tragédia de negros, de Gibchman e P. Potiomkin.

 16 “Os promotores desse cabaré, Boris Pronin e M. Bontch-Tomachevski, deseja-
vam apresentar, numa atmosfera de festivo desenfreio artístico, um repertório 
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os rostos dos atores que davam a impressão de que esses eram bo-
necos, compondo máscaras faciais baseadas nos contrastes plásticos 
animado-inanimado e animal-humano.

Além disso, Sapounov propôs a atualização no tratamento dado 
à commedia dell’arte no espetáculo. Para isso, mesclou as figuras ita-
lianas com as personagens dos cabarés russos. Segundo Picon-Vallin 
(apud Aslan, 1988, p.150), as imagens de Sapounov relembravam 
as pinturas de Jacques Callot em Balli di Sfessania. O Capitão, por 
exemplo, usava uma meia-máscara com uma longa pluma saindo de 
seu chapéu, e todo o seu corpo parecia acompanhar o movimento 
da pluma. Assim, independentemente da máscara apenas colocada 
sobre o rosto, o que se propunha era um corpo hiperexpressivo, com 
gestos desnaturalizados representando aquilo que o escritor E. T. A. 
Hoffman caracterizava nas obras de Callot como uma impressão ao 
mesmo tempo estranha e familiar.

Devemos destacar também que, devido à influência romântica 
sobre o Simbolismo, há um grande movimento em torno de Hof-
fman e, através deste, uma redescoberta de Carlo Gozzi, ambos 
artistas com quem Meyerhold irá se identificar nos anos 1910 por 
sua extrema fantasia. Assim, Meyerhold utilizou a personagem do 
Doutor Dapertutto (“Doutor em toda parte”), uma referência à 
obra de Hoffman, para assinar os espetáculos que ele desenvolveu 
durante os sete anos de trabalho nos cabarés. Essa personagem, no 
entanto, não era apenas um pseudônimo de Meyerhold para possi-
bilitar experiências cênicas fora do Teatro Imperial, era ainda uma 
máscara (branca com bico de coruja) com que ele perambulava pelo 
cabaré e regia os espetáculos.

Ainda com relação ao espetáculo A echarpe de Colombina, deve-
mos compreender o contexto dramático em que as máscaras apare-
ciam, uma vez que ele revela muito bem o caráter grotesco de toda a 
composição:

de farsas, operetas, vaudevilles, pantomimas e numerosas variedades. A ribalta 
foi abolida; uma escadinha, na qual frequentemente os atores se aninhavam 
para conversar com o público sentado nas mesinhas de café, unia o minúsculo 
palco à plateia” (Ripellino, 1996, p.131).
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Na véspera de seu casamento com Arlequim, a frívola Colombi-
na transcorre a última noite com seu enamorado Pierrô, asseguran-
do-lhe ainda estar apaixonada por ele. Pierrô propõe então de morrer 
com ela e toma antes o veneno. Mas a moça foge desorientada para a 
cerimônia nupcial [...]. Durante o baile, pelas janelas vislumbra-se, 
embriagada, a manga das vestes de Pierrô. Burlescas larvas hoffma-
nianas, silhuetas de pesadelo contorcem-se no turbilhão das danças 
[...]. Colombina, exausta, volta para Pierrô morto, mas Arlequim 
a segue e a obriga a banquetear diante do cadáver e depois foge, 
trancando-a no lúgubre aposento. [...] Enfim ensandecida, bebe aos 
goles o veneno e cai morta ao lado de Pierrô. (Ripellino, 1996, p.132)

A partir dessa dramaturgia, podemos entender os elementos con-
traditórios com que Meyerhold pretende trabalhar a máscara e a sua 
verticalização no universo grotesco. Mais do que em A barraca de 
feira, em A echarpe de Colombina as notas dilacerantes da encenação 
debandam para o delírio. Além disso, toda a encenação seguia uma 
linha de trabalho que jogava com a ruptura grotesca entre o animado 
e o inanimado. Segundo Picon-Vallin “os atores dançavam quadri-
lha, polca e galopavam desenfreados como mecanismos de corda”17 
(apud Aslan, 1988, p.150, tradução nossa).

Por fim, o terceiro principal trabalho de Meyerhold a fazer uso 
da máscara em cena18 foi o já citado O baile de máscara, uma drama-
turgia que sempre foi um dos patrimônios culturais russos, porém 
pouco representada. O espetáculo foi construído após seis anos de 
pesquisas conjuntas com o cenógrafo Golovin, que criou todos os 
elementos cênicos, até os mínimos detalhes dos adereços. Assim, 

 17 No original: “les acteurs dansent quadrille, polka et galop effrénés comme des 
mécaniques remontée”.

 18 No verão de 1912, em Terioki, um local de veraneio próximo a Petersburgo, 
Meyerhold (como Doutor Dapertutto) também encenou uma arlequinada de 
Soloviov chamada Arlequim paraninfo (que ele já havia dirigido uma primeira 
vez em 1911, no Círculo dos Nobres de Petersburgo). Esse canovaccio foi reto-
mado por Meyerhold em vários momentos. Em Terioki as personagens foram 
representadas com algumas máscaras de Soloviov, e Ripellino faz notar que 
Arlequim estava vestido de preto (Meyerhold, 1996, p.148).
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além do belíssimo cenário e dos figurinos, Golovin recriou até mes-
mo os talheres ou as cartas de baralho utilizadas em cena, dando a 
todo o espetáculo a atmosfera de conto de fadas.

Em O baile de máscara, a máscara não era apenas instrumento 
para a reelaboração da teatralidade a partir da commedia dell’arte, era 
também tema do espetáculo. A dramaturgia do poeta Lermontov 
representava num plano social o drama vivido pela inteligência russa 
após o malogro da Revolta Dezembrista, além de representar sua ira 
contra a sociedade aristocrática corrompida de seu tempo (portanto, 
mascarada), que o havia jogado na prisão após um duelo combinado. 
Dessa maneira, forma e conteúdo puderam se encaixar na leitura 
que Meyerhold realizou do texto ao representar o momento social da 
Rússia em 1917.

Toda a encenação de O baile de máscara tratava do fim de uma 
época, de um mundo que desabava. Era como se Meyerhold já sou-
besse do impacto que causaria a Revolução de Fevereiro, aspecto 
digno de nota, uma vez que o espetáculo estreou no mesmo dia em 
que explodiram os confrontos nas ruas de São Petersburgo. Portanto, 
Meyerhold colocava em cena, nas palavras de Béatrice Picon-Vallin 
(apud Aslan, 1988, p.155), a festa durante a peste. Ou seja, atrás do 
brilho e do esplendor, o vazio, a podridão, o medo e o nada. Enfim, 
o conflito que o opunha à alta sociedade da época (paradoxalmente 
representada pelo público que frequentava o Teatro Imperial). A 
partir dessa concepção conferida ao espetáculo percebemos que, em-
bora a máscara tenha sido um objeto de estudo para Meyerhold, ele 
não fez de seus espetáculos a demonstração de uma técnica. Em vez 
disso, ele procurou uma composição coerente, em que esse objeto se 
apresentava de acordo com a necessidade da visão de mundo a ser ex-
pressa, o que torna mais evidente aquele Modernismo Materialista 
de que faz parte.

Sendo também tema do espetáculo, o objeto máscara se expan-
de em toda a sua força para introduzir o máximo de contrapontos 
possíveis. O tema do duplo, da impostura, do carnaval trágico, era 
visível desde os espelhos dispostos no primeiro ato até a presença de 
figuras mascaradas ao lado de outras sem máscara, confundindo as 
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fronteiras entre um baile de máscaras real e uma existência terrível. 
Assim, o espetáculo foi concebido como uma enorme fantasia tea-
tral, que tinha, ao lado dos protagonistas, numerosas personagens 
mascaradas.19 Estas, introduzidas pelo autor ou pela encenação, 
criavam um impacto essencial sobre o desenvolvimento da ação. Na 
cena do baile, Golovin criou figurinos diferentes para as 150 diferen-
tes personagens, que podiam muito bem ter saído das histórias de As 
mil e uma noites ou das festas venezianas, além da presença do Chi-
nês, da Girafa, fantasmas e personagens da commedia dell’arte, como 
Pierrô, Colombina, Corviello, Polichinelo etc. A maior parte dessas 
personagens, mudas, continha uma abordagem teatral que nada 
tinha a ver com a construção de caracteres. Acompanhavam a ação 
dramática que se desenvolvia em torno da brincadeira e da máxima 
teatralidade: jogos de cartas, o baile, o envenenamento e a vingança.

No entanto, essa brincadeira também se estabelecia em O baile de 
máscara em torno de alguns aspectos sinistros da encenação. Assim, 
existiam no espetáculo duas forças, representadas, de um lado, por 
Arbenine e, de outro, pelo Desconhecido (personagem no limiar 
entre o real e o irreal), que instigava Arbenine a matar Nina, sua ena-
morada. O Desconhecido foi uma das máscaras mais interessantes 
da criação de Meyerhold:

Essa torpe aparição hoffmaniana irradiava no espetáculo um 
fúnebre arrepio, relampejando como um espectro, como um herói 
de melodrama, digno de corresponder às frotas de agentes e de am-
bíguos investigadores policiais que fervilhavam na Rússia daqueles 
dias, assumindo por vezes o aspecto de um Doppelgänger de Arbe-
nine, de um negro “sósia” no sentido blockiano. No baile do segun-
do episódio ele vestia um figurino ao gosto de Longhi, parecido com 
o que Sudeikin tinha desenhado para o Doutor Dapertutto: a másca-
ra cérea com bico de coruja, tricórnio preto com listras de prata, so-
bretudo arroxeado, longo tabardo corvino, sobre o qual espumejava 

 19 Interpretadas pelos atores do Estúdio da Rua Borandiskaia, criado por Me-
yerhold, como veremos mais adiante. 
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uma capa de rendas negro fuligem. Esses trajes transformaram o 
Desconhecido num simulacro daquela Veneza larval que resplan-
decia nos sonhos dos simbolistas. Como se ao lúgubre carrossel 
das máscaras “petersburguenhas’’ se sobrepusesse à lembrança dos 
carnavais da laguna do século XVIII. Da Desconhecida de Block ao 
Desconhecido de Lermontov: o teatro de Meyerhold é um contínuo 
vaivém de entidades metafísicas. (Ripellino, 1996, p.163)

Enfim, uma silhueta misteriosa e demoníaca, que suspendia 
a respiração da plateia na mistura do humano com o diabólico. O 
Desconhecido não era apenas o centro da coreografia feita com as 
máscaras na cena do baile. Na verdade, Meyerhold concentrou toda 
a sua encenação em torno dessa figura que, como uma sombra, enla-
çava Arbenine em sua rede.

Percebemos em A barraca de feira, A echarpe de Colombina e O 
baile de máscaras as múltiplas expressões que a máscara pôde assu-
mir na espetacularidade de Meyerhold. Uma das características co-
muns a todas elas é a tentativa de unir coerentemente a teatralidade 
da forma escolhida ao conteúdo expresso, além das diversas apro-
ximações com o universo grotesco, o que acontecia, na maioria das 
vezes, por uma leitura da commedia dell’arte pelo viés romântico de 
E. T. A. Hoffmann. No entanto, além dos espetáculos com máscara 
de Meyerhold, falta-nos agora compreender neste estudo a maneira 
com que ele desenvolveu suas pesquisas com a máscara em relação 
ao trabalho do ator.

Em primeiro lugar, é necessário estabelecermos que Meyerhold 
entende a máscara, de um lado, como a exploração da corporalidade 
que seu jogo possibilita e, de outro, como um princípio de composi-
ção-colagem da personagem, a partir das máscaras que coexistem e 
que revestem sucessivamente múltiplas facetas de uma personalida-
de moderna explodida, visando muito mais à dissonância do que à 
harmonia. É assim que concebe as diversas possibilidades existentes 
num Arlequim, compreendendo que ele possa ser ao mesmo tempo 
um nativo de Bérgamo, um servidor medroso (e, às vezes, bobo), mas 
também um astuto com traços diabólicos. Dessa maneira, é como 
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se a personagem passasse a ser portadora de diversas máscaras, e o 
ator, consciente das suas possibilidades de composição. Portanto, já 
em Meyerhold, uma personagem-tipo nunca era tratada com rigidez 
extrema, ao estabelecer somente um traço característico e repetitivo.

A personagem Dom Juan, por exemplo, na montagem do Teatro 
Imperial, revestia sucessivamente a máscara de impostor de Tartu-
fo, do sedutor de Sevilha ou do Capitão da commedia dell’arte. Esse 
efeito específico não acontecia com a mudança de máscaras, mas 
era simplesmente indicado com a troca de perucas (Picon-Vallin 
apud Aslan, 1988, p.147). Destarte, explodia-se com o bloco único 
da personagem teatral e o ator passava a ter controle de sua criação, 
com a possibilidade de mesclar diversos elementos. É interessante 
notar que, ao mesmo tempo que Meyerhold encontra essa constru-
ção racional da cena, como todos aqueles que se debruçaram sobre a 
máscara ele observa também uma tendência sobrenatural no objeto. 
Assim, à pesquisa da máscara agrega, às vezes, a pesquisa da cena 
ritual, em sua maior parte imprecisa e arbitrária.20

No entanto, essa não é a tônica do trabalho de Meyerhold. Para 
ele, a criação do ator a partir da máscara deveria passar por um estu-
do aprofundado da técnica da commedia dell’arte. A fim de realizar 
esse e outros objetivos, seguindo o projeto de Craig em Florença, 
Meyerhold criou o seu segundo estúdio teatral, em 1913, que fi-
cou conhecido como Estúdio da Rua Borandiskaia, um espaço de 
pesquisa aberto para atores, dançarinos e amantes do teatro. Entre 
seus organizadores estava um grupo de artistas e estudiosos especia-
listas em Hoffmann, Romantismo alemão e commedia dell’arte.21 O 
estúdio foi um laboratório de investigação prática e teórica em que 
os resultados eram apresentados de tempos em tempos, através de 
espetáculos e, também, a partir de 1914, na revista O amor de três 
laranjas (uma referência à obra de Carlo Gozzi).

 20 Béatrice Picon-Vallin (apud Aslan, 1988, p.155) em Meyerhold reconhece uma 
influencia de V. Ivanov, com seus estudos sobre os mistérios e o teatro grego. 
Nesse sentido, Esmeraldina, por exemplo, seria vista como a filha do diabo.

 21 Ignatov, Jirmounsky, Vogak, Miklachevski, Soloviov e o próprio Meyerhold.
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Devemos notar que, se o treinamento do ator foi um dos mais 
importantes desenvolvimentos do teatro ocidental no século XX,22 
a máscara foi um instrumento que desempenhou função primor-
dial não só na pedagogia de Meyerhold, mas na de todos os artistas 
analisados neste trabalho. Assim, no Estúdio da Rua Borandiskaia, 
ao lado de Soloviov (que dirigia o curso intitulado “Teoria da com-
posição cênica e estudo da técnica cênica da comédia italiana”), 
Meyerhold ministrava o curso “Técnica do movimento cênico”, em 
que mesclava a commedia dell’arte, o teatro oriental e o estudo da 
música. Seguindo a linha de trabalho em que o movimento cênico é 
o aspecto fundamental do teatro, grande parte dos exercícios se con-
centrava sobre os elementos corporais, e a palavra aparecia somente 
num momento posterior. Os atores trabalhavam o andar, os saltos, 
os diferentes equilíbrios e também algumas posições fundamentais 
da commedia dell’arte, entre outros elementos. Havia uma grande 
elaboração de exercícios práticos em torno de lazzi, manipulação 
de objetos tradicionais da commedia dell’arte (chapéu, bastão, lenço, 
entre outros), além da criação de novos roteiros. Esses exercícios 
visavam, sobretudo, a uma consciência do corpo no espaço que de-
veria ser independente do texto escrito, valorizando a materialidade 
e visualidade do espetáculo.

Porém, para que os exercícios fossem possíveis, o trabalho em 
torno da commedia dell’arte também ganhou contornos científicos 
no Estúdio. Afinal, a recriação de um roteiro, de um cenário, ou do 
modo de atuação não podia ser assegurada com precisão. Mesmo as 
reproduções iconográficas de Callot, que foram a base para alguns 
trabalhos, refletem, às vezes, mais a personalidade do pintor do que 
a realidade do objeto retratado. O fato é que as fontes de pesquisas 
na Rússia não podiam ir muito além dos livros. Nesse contexto, foi 
fundamental a pesquisa de Soloviov, que procurava ampliar o estudo 
da comédia italiana compreendendo suas mudanças de estilo, sua 

 22 Esse treinamento tem uma interessante relação com outras facetas do teatro, 
como: o aparecimento da figura do encenador, a influência das pesquisas cien-
tíficas e psicológicas na arte de atuar, além do crescente interesse pelas formas 
teatrais orientais e o treinamento associado a elas.
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possível origem nas Atelanas, além das modificações da commedia 
dell’arte na França etc.23 A partir dessas pesquisas, algumas ce-
nas tradicionais da comédia italiana, que se repetiam em diversos 
roteiros, eram trabalhadas na prática, procurando-se delimitar os 
elementos essenciais dessa forma de teatro. É também interessante 
notar que, nos pontos em que os documentos não registravam algu-
mas características específicas da comédia, Soloviov foi buscar um 
paralelo em outras artes, como o balé, por exemplo.

A partir de seis artigos escritos para a revista O amor de três la-
ranjas, Picon-Vallin (apud Aslan, 1988, p.153), Soloviov consegue 
delimitar duas bases de trabalho com a máscara no Estúdio: de um 
lado, o já citado jogo corporal do ator e, de outro, a apropriação de 
algumas leis de composição cênica. No que diz respeito ao ator, além 
da necessidade de seu trabalho ser desprovido de psicologia, o jogo, 
elemento de base para a máscara, era compreendido como a combi-
nação de conhecimentos técnicos corporais adquiridos em trabalho. 
Os exercícios com a commedia dell’arte também procuravam pos-
sibilitar ao ator oferecer repostas corporais imediatas aos impulsos 
gerados. Já no que diz respeito à disposição da ação cênica, podemos 
destacar o estudo das tradicionais divisões de uma peça em parada, 
final e intermédio, o que possibilitava um esquema para a elaboração 
de novos roteiros. Porém, o que nos parece mais interessante como 
elemento de composição cênica, é a análise do desenvolvimento das 
cenas de acordo com o número de atores presentes. A partir da com-
media dell’arte, concebia-se que a alternância entre números pares 
e ímpares possibilitava a evolução de um roteiro. Assim, o número 
ímpar de atores em cena significava o conflito e a tensão na ação. Já 
o número par era a sua complicação, seu relaxamento, ou ainda a 
introdução de uma intriga paralela.

Apesar desse intenso estudo realizado no Estúdio, o objetivo era 
partir da commedia dell’arte para construir um novo teatro, em vez 
de restituí-la. Portanto, também a máscara, enquanto objeto, não foi 

 23 Merece destaque também o trabalho de Constantin Miklachevski sobre o ofício 
dos atores italianos.
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jamais a cópia da máscara da commedia dell’arte. Era muitas vezes 
uma meia-máscara preta, ou também mais um objeto que se mani-
pulava como os outros, ou ainda um rosto nu, tendo por ideal uma 
máscara móvel, que se fixa de acordo com a mímica do ator. É assim 
que, em muitos espetáculos, Meyerhold prefere a maquiagem como 
mascaramento, acompanhada ou não por perucas e acessórios (como 
narizes postiços, sobrancelhas etc.).

O ator, jogando com ou sem a máscara, sempre a tinha como 
o elemento motor do movimento. Portanto, era natural que ela se 
tornasse também um dos princípios a partir dos quais Meyerhold, 
mais tarde, elaboraria a biomecânica. Isso porque, se observarmos 
a biomecânica como propõe Béatrice Picon-Vallin (apud Aslan, 
1988, p.154), não em seus aspectos ideológicos, ligados ao contexto 
social que influenciou o teatro construtivista, mas em seu aspecto 
técnico, podemos considerá-la um conjunto de exercícios em torno 
da comedia dell’arte nos quais os movimentos eram decodificados, 
fragmentados e ritmados de maneira mecânica, a fim de que o ator 
principiante tivesse a máxima facilidade para executá-los. Na ver-
dade, podemos dizer que foi também o jogo cômico da máscara e do 
palhaço que possibilitou à biomecânica maior vivacidade, a fim de 
que ela não se tornasse uma série de movimentos apenas técnicos.

Portanto, se para Craig (na sua ideia de supermarionete), o teatro 
do futuro parecia não ter espaço para o corpo humano natural, para 
Meyerhold esse mesmo corpo foi observado como um potente mate-
rial cênico que, uma vez desnaturalizado, poderia se tornar elemento 
de base para o teatro. Nesse caminho de construção de um novo cor-
po expressivo para que o ator deixasse de ser somente um “gramo-
fone” (como acontecia no teatro do século XIX), pudemos ver que a 
commedia dell’arte representou um dos princípios fundamentais no 
trabalho de Meyerhold.

Infelizmente, os registros dessa pesquisa ficaram perdidos por 
um longo período, até que os arquivos de textos e o pensamento de 
Meyerhold voltassem à tona na Rússia. Com isso, muitas de suas 
abordagens com a máscara não puderam ter um desenvolvimento 
contínuo na História do Teatro. Essa continuidade certamente 
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levaria nossa compreensão da máscara para novos modos de com-
posição no teatro contemporâneo. Este estudo pretendeu apontar 
alguns elementos principais do trabalho da máscara em uma técnica 
de trabalho diversificada, com vários matizes e mudanças de pers-
pectiva, que foi a de Meyerhold. Certamente, uma pesquisa mais 
aprofundada seria necessária para dimensionar as diversas faces de 
seu trabalho com máscaras.

O grotesco na máscara

Em seu texto O grotesco no teatro, Meyerhold (apud Conrado, 
1969) principia com uma valorização dos music-halls, dos números 
de variedades e afirma que estaríamos errados em ver nessa arte uma 
deformação de gosto transitório. De fato, somos levados a concordar 
com o diretor russo, uma vez que a arte leve, que se apresenta como 
distração (o circo ou outras formas cômicas populares), não é uma 
forma mórbida ou degenerada e “quem a acusa de traição aos ideais 
de pura expressão, se ilude quanto à sociedade” (Adorno, 2006, p.28).

A poética do absurdo é uma construção em que a ausência de uma 
significação imediata amplia a percepção de mundo e, poderíamos 
dizer, o sentido, pois essas formas estéticas, por mais ingênuas que 
pareçam, colocam o receptor em um movimento intelectual através 
de um jogo de livres associações. Veremos agora como o absurdo e a 
ampliação do sentido são características principais do grotesco. No 
entanto, para se manter expressivo, tal princípio necessita também 
trabalhar com a composição contrastante. Meyerhold traduz muito 
bem essas ideias em poucas linhas:

Profundidade e quintessência! Brevidade e contrastes! O pálido 
Pierrô de longas calças geme através da cena sugerindo com seus 
gestos a eterna tragédia da humanidade, e logo é sucedido, num 
ritmo endiabrado, por uma arlequinada vivaz. O cômico segue o 
trágico e a canção sentimental substitui a sátira brutal. (Meyrhold 
apud Conrado, 1969)
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Analisar o grotesco como forças opostas que se encontram, 
como a mistura dos domínios, o heterogêneo – o contrassenso do 
tragicômico ou da comédia trágica (em que o sério e o cômico se mis-
turam) – é admitir que existam duas instâncias muito próximas em 
desarmonia, que não se conciliam e estão em constante movimento. 
A síntese é apenas transitória no grotesco, o ponto de partida para 
uma nova análise, pois é a própria a união dos contrários, que nunca 
se estabelece, a expressão mais forte do grotesco: o espaço que está 
entre o satírico e o terrível.

Assim, independentemente de por qual via se pretenda abordar 
uma poética do grotesco, os elementos de sua composição continua-
rão sendo os mesmos, com o acento variando sobre um ou outro lado 
de sua expressão. No domínio da crítica literária, essas possibilida-
des são muito bem traçadas em dois livros, que serão a base para a 
nossa análise: O grotesco, de Wolfgang Kayser (1986) e A cultura 
popular na Idade Média e Renascimento: o contexto de François Ra-
belais, de Mikhail Bakhtin (1991).

Ao longo de seu livro, Kayser irá estabelecer que o grotesco tem 
por base o estranhamento que ocorre quando uma obra artística 
apresenta determinada realidade com suas leis concretas quebradas, 
de maneira que desnorteiam a concepção de mundo do receptor. Por 
isso, o grotesco não deve ser colocado como simples equiparação ao 
universo onírico e fantástico, pois este pode ser muito bem organiza-
do em uma base significativa conhecida, ganhando uma ludicidade 
familiar ao receptor, que impossibilita o estranhamento. Um dos 
lugares para onde essa sensação de “estranho” pode conduzir é o ter-
rível, o abismal, o que explica a sua forte ligação com universos oní-
ricos noturnos (Franz Kafka, E. T. A. Hoffman, James Ensor etc.).

Kayser afirma também que, para trabalhar com a quebra de 
orientação do receptor, o grotesco necessita evitar a atribuição de 
sentido, pois este seria a tentativa de explicação de uma estrutura 
que tem na sua base a construção absurda como forma de expressão 
do abismal e de toda a esfera de pensamento humano que não conse-
gue estabelecer conceituação: o terrível, o inominável. Pelo mesmo 
motivo, até o “sem sentido” deveria ser evitado, pois seria ainda uma 
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atribuição de sentido para a obra. Isso porque, da mesma maneira 
que quando se explica o teor grotesco de uma cena se confere a ela 
um sentido, também a enunciação reiterada da ausência de sentido 
confere ao abismal um chão firme.

Kayser deixa claras as configurações do grotesco quando diz 
que a desestabilização a que se objetiva não é somente no campo 
da fruição artística, mas também a de todos os referenciais com os 
quais construímos a nossa relação com o mundo. Isso porque, ao nos 
depararmos com a construção arbitrária que uma obra grotesca nos 
oferece, também nos damos conta da arbitrariedade de nossa própria 
concepção de mundo (Rosenfeld, 1985, p.59), o que nos permite 
reprocessar o nosso olhar sobre a realidade.

Todavia, o pensamento de Kayser (que a princípio se distanciava 
do cômico) tem de ser levado a uma nova perspectiva quando as-
sume que o jogo com a ausência-presença de sentido naturalmente 
conduz as configurações do grotesco a estabelecerem uma relação 
com o absurdo. Assim, mesmo as obras em que a composição não 
revela nada da liberdade e despreocupação do riso há um pouco da 
travessura e brincadeira com a mistura dos domínios.

Concluindo a sua concepção de grotesco, Kayser (1986, p.161) 
identifica duas formas principais: o grotesco fantástico e o grotesco 
satírico. Reconhece a vinculação com o riso em ambas, mas estabele-
ce principalmente que é através do absurdo que o ridículo e o risível 
fariam parte do grotesco fantástico. Nesse sentido, o absurdo exer-
ceria um papel fundamental, pois, por trás da experiência do terrível 
e abismal, ofereceria a libertação secreta. Aqui, Kayser conduz o 
leitor a uma última interpretação ao afirmar que “a configuração do 
grotesco é a tentativa de dominar e conjurar o elemento demoníaco 
do mundo” (Kayser, 1986, p.161).

Porém, ainda é tentativa, não realização. O grotesco que concebe 
o terrível como alegre espantalho vencido só é possível a partir da 
máxima conjunção com o risível, a ponto de o efeito de estranha-
mento terrível ser substituído por outro em que o riso assume a 
frente na expressão (como podemos observar nas formas grotescas 
do cômico popular). Há, como veremos, uma inversão total de 
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perspectiva, mas se os valores são invertidos, os elementos da com-
posição permanecem os mesmos.

Mikhail Bakhtin (1991) estabelece as bases principais do gro-
tesco cômico e, para tanto, ao contrário de Kayser (que centra a sua 
análise sobre o Romantismo Alemão e o grotesco moderno dentro do 
Expressionismo), procura suas fontes grotescas no folclore cômico e, 
mais especificamente, na cultura cômica popular da Idade Média e 
do Renascimento. Nesta, o grotesco que encontra é aquele profun-
damente composto pelo risível, e que seria para o autor como que as 
últimas representações de uma forma de compor que foi oprimida 
pelo cânone moderno calcado no sério.

Nesse sentido, é importante salientar que o riso tratado por 
Bakthin é fundamentalmente oposto ao humor ou à sátira puramen-
te negativa com a qual Kayser reconhece o grotesco satírico.24 O riso 
das formas folclóricas é aquele amplo e ambivalente das festas po-
pulares, dos ditos jocosos, das diabruras. Ao mesmo tempo em que 
destrói o antigo, faz nascer o novo. Possui as características positivas 
e negativas, mas sempre vence o medo e o terrificante. Seguindo a 
mesma linha de raciocínio, para Bakthin, as partes que têm função 
primordial no corpo grotesco são aquelas em que ele ultrapassa os 
seus limites e encontra o outro corpo, com destaque para o ventre e o 
falo, por serem expressões da alegria na abundância e na fertilidade. 
Os outros elementos corporais ou estão em relação a estes, ou têm 
seu valor simbólico diminuído.

No rosto, por exemplo, a boca e o nariz se destacam. A boca é 
concebida como elemento principal, pois conduz também ao interior 
do ventre procriador; o nariz está ligado a uma representação do falo. 
Já os olhos, que a princípio revelam o caráter individual, só são de 
interesse do grotesco quando estão esbugalhados e se referem à ten-
são corporal de ações como: comer, beber, parir, morrer etc. De uma 
maneira geral, ao se reforçarem as partes nas quais o corpo abre-se 

 24 Para Kayser (1986), o cômico satírico é visto como um exagero sempre ligado à 
ridicularização de algo que existe e não deveria existir e, por isso, é destruidor. 
Contudo, o autor não reconhece o caráter ambivalente desse riso, que destrói o 
antigo, e que está prenhe do novo.
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para o mundo, ou que podem ser dele destacadas, o que se reforça 
também é a ideia da incompletude da criação e do mundo em devir. 
Por apresentar a criação de uma forma não acabada, a mistura de 
domínios do grotesco é vista por Bakhtin como potencializadora do 
processo histórico em que a mudança e o novo se expressam na for-
ma da fertilidade e da abundância. A junção dos contrários expressa 
o movimento histórico contra as formas dogmáticas, e por isso o 
incompleto é realçado positivamente.25

As imagens e a descrição da composição do corpo humano da 
perspectiva grotesca de Bakhtin parece ser uma síntese da estética 
da máscara cômica expressiva, tendo em vista o trabalho sobre a 
commedia dell’arte. Também na máscara encontramos o realce sobre 
a boca com o uso da meia-máscara, os olhos esbugalhados como que 
saltando das órbitas, os ventres inchados, as corcundas, além do des-
taque para o falo e corpo desarticulado. Porém, os aspectos grotescos 
da máscara podem ser estendidos para além da construção corporal, 
como veremos mais adiante.

Nas diferentes abordagens do conceito de grotesco de Kayser 
e Bakthin aqui esboçadas, vemos muitos dos elementos presentes 
na obra de Meyerhold. É claro que este, ao trabalhar a commedia 
dell’arte, entraria em contato com os aspectos risíveis da máscara. No 
entanto, a particularidade de sua visão está na já citada apropriação 
desses tipos pelo viés romântico de Hoffmann. Meyerhold consegue 
estabelecer a união consequente de elementos contraditórios sem 
temer um trabalho que visa muito mais à dissonância do que à har-
monia. É dessa maneira que ele vai afirmar que “o grotesco pode ser 
cômico, mas também trágico” (Meyerhold apud Conrado, 1969). 

 25 A concepção de grotesco que Bakthin reconhece nas formas cômicas populares 
da Idade Média e Renascimento é a ideia de imortalidade histórica coletiva. Não 
há mais o medo da morte e do terrível; as imagens expressam a união do começo 
e do fim, da morte e do renascimento: “Pode-se dizer, para concluir, que na 
concepção grotesca do corpo nasceu e tomou forma um novo sentimento his-
tórico, concreto e realista, que não é a ideia abstrata dos tempos futuros, mas a 
sensação viva que cada ser humano tem de fazer parte do povo imortal, criador 
da história” (Bakthin, 1991, p.322).
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Porém, os trabalhos com máscara que se orientam em direção à com-
media dell’arte, partindo das pesquisas de Copeau e, depois, de Le-
coq, desenvolvem prioritariamente os aspectos cômicos do grotesco.

Essas pesquisas estão vinculadas a uma poética que tem por base 
a construção de um caráter cômico e que levam, consequentemente, 
à diminuição de sua força enigmática na medida em que desen-
volvem uma zona de possibilidades mais conhecida para as ações 
que possam surgir de um caráter. O trabalho em torno do caráter 
cômico também produz uma alteração na relação da máscara com 
o teatro de bonecos, princípio destacado por Kayser e, como vimos, 
presente desde as formulações sobre a supermarionete de Craig. Na 
máscara cômica expressiva, a força externa sinistra (um mundo onde 
os homens automatizados não são mais eles mesmos), é introjetada 
na personagem a partir da formulação de um tipo fixo, que atua 
da mesma maneira, movido por um conjunto de ideias. Assim, o 
aspecto terrível na possível presença de um titereiro invisível, que 
comanda as ações daquele homem, é transformado em ideia fixa que 
move o indivíduo e, assim, desvanece o poder “suprapessoal” que 
impulsionaria suas ações.

A noção de “ideia fixa” presente no caráter cômico (Pantaleão, 
que deseja ter uma noite com Isabela, mesmo já frustrado várias 
vezes), ao internalizar o poder invisível que atuaria sobre a máscara, 
confere um sentido para o abismal (mesmo que seja o da loucura). 
Além disso, o conceito de “ideia fixa” é analisado por Henri Bergson 
(2004) como a maneira introjetada daquela rigidez mecânica que 
provoca o riso e que, podemos dizer, caracteriza o boneco. Por fim, o 
conceito de “ideia fixa” será também analisado no capítulo seguinte, 
como um dos elementos que definem o tipo na máscara.

O interessante nas formulações de Meyerhold é que o tipo seria 
apenas a primeira etapa na busca de uma estética grotesca. Para ele, 
numa criação artística, a estilização seria o princípio de um proces-
so em que uma necessária esquematização ocorre, levando a certo 
empobrecimento do concreto, sendo este reduzido ao típico. Mas 
o grotesco estaria na etapa seguinte à estilização, em que ocorre a 
análise dos contrários:
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Ao reduzir a riqueza do mundo empírico à unidade típica, a 
estilização empobrece a vida, enquanto que o grotesco recusa-se a 
conhecer dela um único aspecto somente vulgar ou somente elevado. 
Mistura os opostos e acentua com o desenho as contradições. O único 
efeito que importa é o imprevisto, o original. (Conrado, 1969, p.94)

Isso não quer dizer que, ao privilegiar o tratamento cômico na 
máscara, não estaríamos estabelecendo um jogo com as contrapo-
sições características do grotesco. Além do estranhamento na união 
homem-boneco nunca deixar de existir (embora diminuída), no que 
diz respeito à união homem-animal a máscara da commedia dell’arte 
continua sendo a principal referência. Amleto Sartori, por exemplo, 
um dos principais mascareiros da retomada da commedia dell’arte 
no século XX, associava algumas de suas composições a animais (a 
máscara do Arlequim-gato, ou Arlequim-macaco).26

Porém, o mais interessante em Meyerhold é a maneira como con-
segue formular concepções sobre o grotesco que vão além do mons-
truoso das imagens criadas, ou dos elementos terríveis, valorizando 
uma construção cênica e dramatúrgica em que “o espectador passa 
de um plano, onde acabou de ser colocado, para outro plano com o 
qual não esperava” (Meyerhold apud Conrado, 1969, p.93). Vemos, 
portanto, o diretor trabalhar com aquela ampliação do sentido (e que 
poderíamos dizer também frustração da significação) que é a marca 
do grotesco analisado por Kayser. Esse procedimento é o mesmo que 

 26 Como veremos adiante, no trabalho de transposição que Jacques Lecoq desen-
volvia na sua Escola havia também o objetivo de tentar aproximar a máscara de 
outros elementos da natureza para desnaturalizar o corpo do ator. Para tanto, 
trabalhava não só com a aproximação do homem e do animal, assim como do fo-
go, da terra, da árvore etc. Também Meyerhold já havia aproveitado descrições 
recolhidas em pesquisa (que diziam ser o andar de Pantaleão parecido com o de 
um peru ou de uma coruja, e o andar de Arlequim semelhante ao de um gato) 
para desenvolver uma série de exercícios em que a animalidade era explorada. 
Porém, esses exercícios (realizados no Estúdio da Rua Borandiskaia), mais do 
que objetivar uma proposta cênica, possibilitavam uma construção da persona-
gem que abdicava da concepção do belo, que o movimento deveria atender em 
favor de uma corporalidade contraditória. 
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o faz valorizar a agilidade e a leveza dos números circenses (o livre 
jogo de associações que a construção absurda possibilita) sem deixar 
de lado os aspectos misteriosos e terríveis da máscara. O grotesco no 
teatro de Meyerhold pode ser compreendido como:

[...] uma pesquisa do fantástico, é assim que se associam as categorias 
do estranho e do familiar que devem fundar o vaivém da percepção 
dinâmica do público, entre animado-inanimado, mecânico-vivo, 
real-irreal, homem-animal. (Picon-Vallin apud Aslan, 1998, p.167, 
tradução nossa)27

Com Meyerhold, o conceito de grotesco parece unir as imagens 
criadas pela máscara e o ator com um tipo de construção cênica ao 
mesmo tempo cômica e terrível. Essa ambivalência da máscara, que 
ultrapassa a corporalidade do tipo e invade outras áreas da constru-
ção cênica e dramatúrgica, é um procedimento interessante para se 
repensarem suas possibilidades expressivas no teatro contemporâ-
neo. Assim, como programa de um novo teatro, Meyerhold conclui 
O grotesco no teatro afirmando:

A natureza do fantástico se imporá na representação; a alegria 
de viver se afirmará no cômico como no trágico; o demonismo 
aparecerá na ironia e o tragicômico no cotidiano; aspirar-se-á à in-
verossimilhança consciente, às alusões misteriosas, às substituições 
e às transformações; tirar-se-á o sentimental do romântico; no real, a 
dissonância, erigida em beleza harmoniosa, suplantará o cotidiano. 
(Meyerhold in Conrado, 1969, p.96)

 27 No original: “[...] une recherche du fantastique, c’est ainsi que s’y associent les 
catégories de l’étrange et du familier qui doivent fonder le va-et-vient d’une percep-
tion dynamique du public, entre animé/inanimé, mécanique/vivant, réel/irréel, 
homme/animal”.
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