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3  
A máscArA de cArActeres

O trabalho com a máscara em Jacques Copeau

Em 1912, Jacques Copeau decide criar a sua própria companhia 
teatral, batizada de “Vieux Colombier” (Velho Pombal). Entretan-
to, devido à Primeira Guerra Mundial, o trabalho é interrompido a 
partir de 1915. É nesse momento que Copeau parte ao encontro de 
artistas que, como ele, se esforçam para tornar realidade as aspira-
ções de um novo teatro. Permanece em Florença por mais de um mês 
(de setembro a outubro) e frequenta assiduamente Gordon Craig 
em sua escola Arena Goldoni. Nessa sequência de viagens, Copeau 
também visita Émile Jacques-Dalcroze e Adolph Appia. Sobre seu 
encontro com Appia, Copeau escreve:

Por várias vezes ele me expressa sua confiança em mim, em mi-
nha energia, em minha perseverança. Ele crê que eu seja aquele que 
deve realizar, mas, assim como Craig, parece não ver em mim mais do 
que um realizador em quem gostaria de se inspirar, e não um criador, 
um inventor. (Copeau apud Sicard, 2000, p.122, tradução nossa.)1

 1 No original: “A plusieurs reprises, il m’exprime la confiance en moi, en mon éner-
gie, en ma persévérance. Il croit que je suis celui qui doit réaliser. Mais lui aussi 
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84  VINICIUS TORRES MACHADO

Num primeiro momento, Copeau rejeita as ideias de Craig, 
por lhe parecerem ir contra o trabalho do ator. No entanto, é in-
fluenciado por um projeto de visualidade da cena e valorização do 
corpo do intérprete em que a commedia dell’arte se constitui uma 
das principais referências. O que também impressiona Copeau na 
escola Arena Goldoni é o numeroso material recolhido e disposto 
em vitrines, com destaque para uma grande coleção de máscaras. 
Embora Gordon Craig tenha de fato realizado muito pouco com 
a máscara, seu impulso inicial fez que Copeau se dedicasse longa-
mente à compreensão desse objeto. A máscara será para Copeau 
um instrumento capaz de restituir a vitalidade a um teatro que 
considera moribundo.

Após retornar de suas viagens, em janeiro de 1916, Copeau inicia 
um caderno de anotações sobre seus pensamentos e seu trabalho 
no Vieux Colombier. Nesse caderno encontramos algumas de suas 
principais ideias com relação à commedia dell’arte.

Jacques Copeau, assim como grande parte dos simbolistas, 
também buscava uma cena mais esvaziada. Livre da profusão de 
elementos característicos do teatro naturalista, o palco poderia 
então ressaltar a qualidade simbólica e sugestiva de cada elemento 
colocado sobre ele. Contudo, enquanto Gordon Craig (ou mesmo 
Meyerhold) já encontrava a teatralidade como força poética inde-
pendente do texto, para Copeau, a cena deveria ser esvaziada com 
o objetivo principal de oferecer espaço para o real poeta do teatro: o 
dramaturgo. O estudo das convenções da commedia dell’arte (prin-
cipalmente a organização dos atores no palco) era para ele uma ex-
celente maneira de conceber a cena com a finalidade de possibilitar 
a máxima compreensão da história. Assim, mesmo que nas concep-
ções de Jacques Copeau a função de dramaturgo pudesse, por vezes, 
misturar-se à de diretor, percebemos a valorização da fábula como 
principal elemento de orientação do seu projeto teatral.

comme Craig semble ne voir en moi qu’un réalisateur qu’il se plairait à inspirer- et 
non un créateur, un inventeur”.
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Por esse mesmo motivo, a maior frustração do projeto artístico 
de Copeau era a ausência de um grande autor capaz de compreender 
as suas propostas e compor a obra-prima que seria levada ao palco. 
Assim, apesar do alto número de novos trabalhos no seu repertório, 
o Vieux Colombier ainda não havia descoberto um escritor da pro-
porção que Copeau almejava. Embora prezasse Shakespeare e Mo-
lière, o que ele realmente queria era um autor que representasse para 
o seu teatro o mesmo que Tchekhov representou para o teatro de 
Stanislavski. Assim, como um novo Molière não parecia iminente, 
Copeau retornou à forma que havia sido vital no aprendizado desse 
dramaturgo: a commedia dell’arte. A ideia de uma comédia improvi-
sada servia aos objetivos de Copeau como uma técnica de trabalho 
em que o jogo dos atores e os improvisos geravam temas, situações e 
caracteres que antecediam a construção do texto dramático. Copeau 
inverteu o processo de criação do espetáculo, privilegiando o traba-
lho com os atores na criação de caracteres-tipos.

Hoje, esse plano de trabalho em que o improviso antecede o texto 
nos parece plenamente possível nos diversos processos colabora-
tivos de construção de um espetáculo a que estamos acostumados. 
Todavia Copeau, em sua época, irá sofrer novamente com a falta de 
autores disponíveis a compreender tal projeto, o que originou uma 
sucessão de pálidas distorções de sua ideia.2 O que Copeau almejava 
era uma dramaturgia mais próxima à rusticidade das Atelanas ou a 
Aristófanes, que aliava o pleno desenvolvimento da fábula ao jogo 
potente entre os atores.

Cada vez mais próximo da commedia dell’arte, Copeau também 
previa o risco de se encaminhar para o amadorismo ao se apaixonar 
por uma forma de teatro esquecida. Ele reconhecia que deveria es-
tudar a maneira de fazer teatro dos comediantes italianos, aprender 
com sua história e o desenvolvimento de sua técnica de improvisa-
ção, mas o que objetivava era criar uma nova comédia improvisada, 
utilizando-se de tipos e conteúdos contemporâneos. Nesse sentido, 

 2 Como, por exemplo, a parceria com Roger Martin du Gard em Le testament du 
Père Leleu ou com René Benjamin em Il faut que chacun soit a sa place etc.
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Copeau afirmava que o seu interesse pela commedia dell’arte se devia 
ao fato de ser necessário um novo estudo sobre ela para gerar carac-
teres modernos da mesma grandeza dos de Molière. A intenção de 
criar caracteres contemporâneos será um projeto que acalentará por 
toda a vida, tendo influenciado tanto a organização das matérias de 
sua futura Escola quanto os objetivos visados no retiro de sua trupe 
para Borgonha. Para tentarmos compreender o que seriam esses 
caracteres contemporâneos, vale ressaltar que Copeau considerava 
como máxima realização daquilo que almejava a personagem Carli-
tos, de Charles Chaplin.

Não obstante, a preocupação em desenvolver novos caracteres se 
aliava, em Copeau, à capacidade de trabalhar o ator com uma visão 
incisiva, procurando lutar contra aquilo que considerava uma in-
terpretação cabotina, ou seja, repleta de maneirismos artificiais. Os 
novos caracteres teriam que surgir de uma maneira viva, a partir do 
trabalho de improviso. Tal perspectiva contribuiu para revitalizar a 
máscara, considerando-a uma linguagem sensível e complexa, mes-
mo no tratamento de um universo estilizado.

Portanto, se num primeiro momento Copeau privilegiava cla-
ramente os elementos da fábula no tratamento de um espetáculo, 
é através do trabalho do ator (tanto no jogo quanto na visualidade 
corporal) que concebe uma abertura potente para a afirmação da ce-
na. Nesse mesmo sentido está o apreço de Copeau por todos os tipos 
de entretenimentos populares contemporâneos. Estes acabarão por 
reforçar sua compreensão do jogo dos atores e do improviso. Assim, 
em 27 de outubro de 1920, ele escreve no programa do espetáculo O 
ciúme de Barbuillé, uma farsa de Molière:

Cada vez que revivíamos Molière, encontrávamos novo prazer 
nele. Nesse sentido pode-se dizer que esta pequena farsa nos en-
sinou muita coisa ao nos incitar a renovar, alterar e matizar nossa 
interpretação sobre dado assunto. E, talvez por isso, vimo-nos 
começando a explorar um gênero cômico bem conciso e livre que, 
ao dar pleno espaço a essas fantasias inventivas, algum dia iria pos-
sibilitar a ele redescobrir um pouco da alegria profissional que já 
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não se vê senão nos palhaços de circo ou nas fantasias do music-hall. 
(Rudlin, 1991, p.151, tradução nossa)3

Copeau vai afirmar que pode haver diversão sem arte, mas não 
arte sem diversão. Entende que tal diversão não deve ocorrer ape-
nas entre o palco e a plateia, mas também entre os próprios atores 
que jogam em cena, dando grande importância à coletividade e à 
irmandade no trabalho teatral. Além disso, percebemos como uma 
passagem natural que, na falta de um autor, Copeau privilegie o jogo 
da commedia dell’arte e o improviso entre os caracteres-tipos. Essa 
sua compreensão da primazia do ator em um espetáculo se estende 
aos poucos até mesmo àqueles improvisos que se apresentam na 
forma de “cacos” com que um ator sempre se coloca diante de um 
texto. Com esses “cacos” o ator estaria seguindo uma tendência pro-
fissional ao defender seu território através do improviso, e tentando 
ganhar novamente um espaço na presença dominante do escritor.

O hábito da improvisação devolverá ao ator a flexibilidade, a 
elasticidade, a verdadeira vida espontânea da palavra e do gesto, 
a verdadeira percepção do movimento, o verdadeiro contato com 
o público, a inspiração, o fogo e a ousadia do comediante. (Rudlin, 
1991, p.153, tradução nossa)4

Dessa nova perspectiva, só o improviso poderá tornar a palavra e 
o gesto vivos novamente. A partir de então, Copeau propõe colocar 

 3 No original: “Each time we revived Molière, we found new delights in it. In this 
sense it can be said that this little farce taught us a great deal by inciting us to 
renew, vary and shade our interpretation on a given subject. And, perhaps because 
of it, we found ourselves starting to explore a very summary and free comical genre 
which, by giving full reign to this inventive fantasies, would some day make him 
rediscover a little of the professional joy that we no longer see except with the circus 
clowns or music-hall fantasies”.

 4 No original: “The habit of improvisation will give back to the actor the suppleness, 
the elasticity, the true spontaneous life of the word and the gesture, the true feeling 
of the movement, the true contact with the public, the inspiration, the fire and 
daring of the jester”.
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a literatura de lado e deixar-se apenas estar no palco em meio aos 
atores. No entanto, a importância do texto poético não desaparece de 
seu teatro. Como ficará mais claro adiante, a exploração do corpo e 
da improvisação com o intuito de despertar a vivacidade do ator era 
entendida como uma etapa do trabalho em direção à plena expressão 
das palavras.

Contudo, nos trabalhos do Vieux Colombier, a dedicação ao ator 
proposta por Copeau necessitava ultrapassar somente o espaço de 
ensaio. Ao conceber sua trupe, desde o início da primeira tempora-
da, como um laboratório para pesquisar o novo teatro, fica claro que 
para o diretor a ideia de uma Escola e a ideia de teatro sempre esti-
veram unidas. Assim, o projeto de criação de uma pedagogia para o 
ator será um dos pontos a moldar certas especificidades do trabalho 
de Copeau com a máscara.

Porém, apesar de a criação de uma Escola estar nos seus projetos 
desde o início de seus trabalhos no teatro, diversos empecilhos ma-
teriais se interpunham à realização desse sonho. De fato, a existência 
concreta da Escola se deveu à ousadia dos esforços de sua principal 
colaboradora, Suzanne Bing. Uma noite, na saída do teatro, Copeau 
clama novamente pela necessidade de uma Escola, ao tentar expli-
car um movimento para um ator. Suzanne Bing decide realizar o 
projeto, ainda que modestamente, através dos meios possíveis, sem 
haver estabelecido um programa e sem outra ambição que não ape-
nas iniciar o trabalho (Sicard, 2000, p.122). Em junho de 1919, uma 
improvisação de quatro cenas curtas, brincadeira sobre a palavra 
saltimbanco, é oferecida a Copeau. É assim que a École du Vieux 
Colombier passa a existir.

Após um período tateante (de dezembro de 1920 a junho de 
1921), a Escola é perfeitamente organizada, através de um programa 
ambicioso e um regulamento preciso, e funcionará até 1924. Con-
forme o programa estabelecido em 1921, a formação escolar durava 
três anos e incluía dicção, música, dança clássica, mímica, declama-
ção e máscara – esta desempenhando uma função extremamente 
importante na formação do ator –, dentre as principais disciplinas 
da Escola.
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Os irmãos Fratellini, palhaços do circo Medrano, cujo trabalho 
Copeau admirava, contribuíam com sua experiência e uma possível 
aproximação da commedia dell’arte em aulas semanais no circo. A 
intenção era revitalizar o jogo, a agilidade e a atenção dos atores por 
meio do estudo de gagues típicas. Esse estudo não constituiu, toda-
via, o principal uso da máscara na École du Vieux Colombier.

Assim como outros diretores modernistas (Meyerhold, Vakhtan-
gov, Dullin e mesmo Stanislavski), Jacques Copeau também estava 
convencido da importância que os exercícios físicos, incluindo os 
esportes, tinham em sua Escola. O objetivo não era transformar o 
ator em um virtuose do corpo, um atleta ou um acrobata, mas fazê-lo 
tomar consciência das suas possibilidades expressivas, que deveriam 
estar à sua disposição e cuja maior parte ainda não havia sido ex-
plorada. A real intenção, pois, seria oferecer condições ao ator para 
passar de intérprete-executor a criador. Para tanto, pretendia-se 
trabalhar “uma educação total, não somente cultivando seu espírito, 
estimulando sua imaginação, mas também aumentando e multipli-
cando sua flexibilidade corporal através da ginástica, da mímica, do 
ritmo e da dança”. (Copeau apud Marinis, 1995, p.135, tradução 
nossa).5 Afinal, tornar o ator mais flexível (física e subjetivamente) 
serviria também para conduzi-lo às formas do jogo infantil, uma ma-
neira possível para a erradicação dos clichês6 (Rudlin, 1991, p.152).

 5 No original: “[...] une éducation totale, non seulement en cultivant son esprit, en 
stimulant son imagination, mais aussi em augmentant et multipliant sa souplesse 
corporelle par la gymnastique, le mime, le rythme et la danse”.

 6 Assim como a de outros artistas modernistas, a filosofia de Copeau se baseava 
na ideia de que na moderna sociedade industrial o corpo estava atrofiado. Par-
tilhava, portanto, de certo “primitivismo” (em outras palavras, de um desejo 
de retornar a um estado imaginário de simplicidade). Após rejeitar a euritimia 
de Dalcroze, Copeau abraça o método da “ginástica natural” de George Hé-
bert, um teórico que revolucionou a abordagem da educação física na Europa 
no início do século XX. De acordo com ele, um dos principais resultados da 
alienação corporal nas sociedades industriais era que, com o amadurecimento, 
o desenvolvimento muscular se tornava limitado, constrangido e deformado. 
Em consequência, perdia-se o instinto para jogar e, portanto, a expressividade e 
habilidade criativa. Assim redescobrir o instinto infantil para brincar era, para 
Copeau, um dos objetivos mais importantes do treinamento criativo do ator. 
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E qual a maneira de fazer isso? Como conduzir o ator a uma con-
dição de liberdade criativa e autenticidade expressiva através do tra-
balho corporal? A resposta à questão foi encontrada frequentemente 
na ideia de obrigar o ator a se exprimir sozinho, sem palavras ou, no 
máximo, com palavras inventadas por ele próprio. É nesse sentido 
que a máscara oferecia ao trabalho uma ferramenta que forçosamen-
te levava à valorização do corpo como possibilidade expressiva.7

No início, a máscara utilizada para alcançar essa neutralidade 
de expressão fisionômica era apenas um véu colocado sobre o rosto. 
Depois, a continuidade dos trabalhos sugeriu um novo instrumento, 
com a criação de uma máscara dita “nobre” ou “máscara calma”, 
antecessora da “máscara neutra” de Amleto Sartori.8 A máscara 
nobre era construída a partir da técnica do papel machê, visando um 
formato semelhante a algumas máscaras do teatro Nô.

Aos exercícios com máscaras, os jovens alunos da Escola davam 
nomes diversos: “máscaras”, simplesmente, “jogo mascarado”, 
mas também “mímica”. Segundo Lebhard (apud Marinis, 1995, 
p.138), a decisão de Copeau de fazer o aprendiz colocar a máscara 
foi ao mesmo tempo o gesto que fez nascer o mímico moderno. 
Por isso a máscara e a mímica sempre estiveram conectadas ao 
possibilitar a construção da expressão do ator através da ênfase no 
trabalho corporal.

No entanto, o conhecimento e a experiência do corpo humano 
na École du Vieux Colombier não era um fim em si mesmo, sendo 
essa a principal diferença entre Copeau e seu antigo aluno Decroux. 
Como já apontamos anteriormente, para Copeau o estudo do corpo 
e da mímica não era mais do que uma passagem para o aprimora-
mento do teatro falado. Seu objetivo principal era fazer algo para 

 7 A subtração temporária do texto que se encontra muito claramente, mas através 
de procedimentos diversos, em quase todas as novas experiências de pedagogia 
teatral da primeira metade do século XX será uma das heranças de Copeau para 
os trabalhos de Lecoq, que veremos a seguir.

 8 A primeira máscara neutra, confeccionada por Amleto Sartori a pedido de 
Lecoq, foi feita tendo como modelo o rosto de Copeau, por ser considerado um 
rosto extremamente belo.
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que a palavra pudesse voltar a ser justa e sincera, enquanto Decroux 
invertia este processo:

Não tardei a pensar que essa ordem casual de duas artes em 
questão deveria ser invertida: ao invés de ver em nossa mímica uma 
preparação para o teatro com fala, vi neste uma das preparações para 
a nossa mímica: ele se revelou o mais difícil na prática. (Copeau 
apud Marinis, 1995, p.133, tradução nossa)9

A tendência em transformar os meios em fins é recorrente entre 
os artistas e grupos saídos da experiência da École du Vieux Colom-
bier, a começar pelos próprios Copiaux. Alguns de seus espetáculos 
tinham aos olhos de Copeau o defeito de ser, nas montagens de ce-
nas, uma expressão direta de técnicas escolares. Isso, consequen-
temente, fazia com que tais cenas estivessem a meio caminho entre 
a demonstração e o espetáculo. O fato é digno de nota, uma vez 
que podemos observar seu desdobramento na máxima exploração 
da técnica como efeito cênico, em alguns trabalhos posteriores 
com máscara.

Sabemos que um dos motivos da utilização da máscara em cena 
vislumbrado por Craig era a maneira pela qual ela estabelecia, por 
meio do uso da técnica, também uma linguagem dos gestos. No 
entanto, quando a máscara se transforma em instrumento pedagó-
gico voltado em primeira instância para a valorização do corpo e do 
gestual, esses elementos correm o risco de serem supervalorizados, 
aproximando o estudo cênico do desempenho espetacular. É por isso 
que Copeau não podia aceitar sem reservas aquilo que lhe parecia 
gratuito e fora de lugar no que diz respeito à mímica e à plástica do 
movimento em alguns trabalhos.

Entretanto, mesmo que as afirmações contrárias a toda espécie 
de culto à técnica e a qualquer especialização separatista fossem 

 9 No original: “Je ne tardais guère à penser que cet ordre casuel de deux arts en ques-
tion devait être inversé; au lieu de voir dans notre mime une des préparations au 
théatre parlant, je vis dans ce dernier une des préparations à notre mime: celui-ci 
s’étant, à l’épreuve, révélé le plus difficile”.
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sempre predominantes em Copeau, existia, de fato, um dualismo 
subjacente na organização da Escola. Esse dualismo basicamente se 
dividia entre uma educação técnica e uma iniciação dramática.10 Sua 
origem talvez estivesse na própria forma de Copeau compreender o 
teatro, pois, apesar de lutar contra a interpretação cabotina, também 
estava interessado em fornecer ferramentas para a máxima comuni-
cação do ator com a plateia.11

A respeito do elemento mais técnico que se desdobrava no traba-
lho da máscara, Copeau escreve para o jornal La Nación de Buenos 
Aires, em julho de 1937:

Nós fizemos da mímica a base da instrução do ator, que deve 
ser sobre a cena acima de tudo um ser que age, uma personalidade 
em movimento. Ampliamos esse método para que o ator aprendiz 
possa ser capaz de figurar toda emoção, todo sentimento e mesmo 
todo pensamento através da atitude, do gesto e do movimento. Sem 
a ajuda da palavra. Nossa Escola não foi outra coisa, durante muito 
tempo, que uma escola de figuração nos seus princípios e nas suas 
pesquisas. (Copeau apud Sicard, 2000, p.125, tradução nossa)12

 10 Marco de Marinis (1987) afirma que Copeau, nos anos de 1920, não é total-
mente estranho a essa tendência que faz a cena derivar de exercícios. Se de um 
lado a educação técnica não tem outro objetivo senão a unidade da arte dramá-
tica e o ensinamento que deve formar a sua prática, de outro Copeau parece 
admitir que a formação progressiva a que aspira se especialize e se desenvolva 
em direção ao drama mudo. 

 11 Analisando o trabalho de Copeau e Stanislavski, percebe-se que a luta contra 
o ator cabotino em cada um ganha dimensões específicas. Ambos os ensina-
mentos se fundavam sobre uma ética e sobre princípios morais, sobre uma 
concepção quase religiosa da vocação do teatro. Contudo, Copeau, nos seus tra-
balhos de laboratório, está sempre interessado na comunicação com o público, 
enquanto Stanislavski se dedica principalmente ao ator.

 12 No original: “Nous avons fait de [la mimique] la base de l’instruction de l’acteur 
qui doit être sur la scène par-dessus tout un être qui agit, une personnalité en mou-
vement. Nous avons poussé assez loin cette méthode pour que l’apprenti comédien 
arrive à être capable de figurer toute émotion, tout sentiment et même toute pensée 
par l’attitude, le geste et le mouvement. Sans l’aide de la parole. Notre école n’a 
pas été autre chose, pendant longtemps, qu’une école de figuration dans ses princi-
pes et dans ses recherches”. 
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Seguindo essa orientação figurativa, no primeiro ano de estudo, 
depois de já estarem mais bem familiarizados com a máscara nobre, 
os alunos do Vieux Colombier a utilizavam, entre outras coisas, para 
exercícios de mímica alegórica. Os temas para essas improvisações 
eram alguns estados que o ator necessitava aprender a comunicar, 
como a fadiga, a fome, o medo etc. Os exercícios constituíam a 
base dos improvisos nos anos seguintes e foram, mais tarde, reto-
mados também nos trabalhos dos Copiaux.13 Além disso, ao final 
do primeiro ano da Escola, os alunos começavam a trabalhar com 
improvisações em grupo sobre os movimentos não humanos e sobre 
personagens-tipos da nova comédia vislumbrada por Copeau.

No prospecto para o segundo ano da Escola, em 1922-1923, com 
o nome de “Ensino dramático” (Jacques Copeau e Suzanne Bing co-
mo professores), o trabalho da máscara é mencionado juntamente a 
uma lista de outros temas. As máscaras serão utilizadas para os exer-
cícios de expressão dramática, mas também no que diz respeito a sua 
fabricação. Outro ponto digno de nota desse prospecto é a citação de 
duas peças de Nô para as leituras dramáticas feitas por Copeau.

É interessante notarmos a inclusão da confecção de máscaras no 
prospecto da Escola. Na temporada de 1921-1922, alguns estudan-
tes já haviam feito as suas próprias máscaras para atuarem no coro de 
demônios no espetáculo Saul, de André Gide. Nesse mesmo perío-
do, Copeau vislumbra a possibilidade de os alunos aprenderem não 
só pelo jogo da máscara, mas também através de sua própria cons-
trução. Talvez porque o tatear dos dedos sobre a argila possibilitasse 

 13 Em 1924, Copeau visitou e alugou o castelo de Morteuil com o intuito de levar 
para lá a Escola. Passou a companhia do Vieux Colombier à Louis Jouvet e 
partiu para a Borgonha em outubro do mesmo ano. O retiro na Borgonha é 
primeiramente uma espécie de laboratório, que deveria funcionar como um 
prolongamento da Escola. Mas, por razões financeiras, Copeau foi obrigado a 
renunciar a seu projeto em fevereiro de 1925. Alguns daqueles que o seguiram 
até a Borgonha resolveram permanecer com ele em Pernand-Vergelesses (de 
1925 a 1929) e passaram a ser chamados pelos habitantes locais de Copiaux. 
Dentre eles, um pequeno núcleo retornou mais tarde a Paris e constituiu, em 
1931, o Teatro dos Quinze.
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aprofundar o conhecimento do homem e da fisionomia da máscara 
que se revelaria.

No terceiro e último ano, os aprendizes se engajavam em desen-
volver pesquisas sobre a mímica, a máscara, a voz, o grammelot e no-
vamente personagens-tipos, só que agora com o suporte de exercícios 
mais complexos e de roteiros mais longos. Nesse verdadeiro labora-
tório que era a Escola, Copeau tratava de não colocar os jovens atores 
prematuramente em cena. Apenas como exercício os atores poderiam 
participar de figurações, como na peça Saul. No entanto, no terceiro 
ano, os jovens alunos foram enfim autorizados a apresentar em públi-
co dois exercícios finais que acabaram por coincidir com o fechamen-
to definitivo da Escola: Kantan (espetáculo baseado no Nô) e uma 
montagem de exercícios e números apresentada dois meses depois.

Jacques Copeau e Suzanne Bing não tinham mais do que fon-
tes literárias para trabalhar o Nô. Nenhum dos dois jamais havia 
visto representações, nem tido algum tipo de instrução ou falado 
com alguém que tivesse domínio dessa experiência. Portanto, suas 
ideias nesse terreno eram ainda rudimentares, o que possibilitou, em 
contrapartida, o surgimento de uma nova maneira de abordar esse 
teatro de máscaras (como ficou claro na já citada criação da máscara 
nobre). Além disso, apesar da falta de conhecimento prático, seus 
estudos literários deram a eles coragem para seguir em uma direção 
que consideravam importante. O interessante é que, alguns anos 
depois, quando Copeau enfim assistiu a uma representação de Nô, 
descreveu-a com o mesmo prazer e entusiasmo que o espetáculo 
Kantan realizado na Escola.

A apresentação de Kantan, assim como o outro ensaio antológico 
representado pelos alunos e muito pouco conhecido, foi para Co-
peau uma das riquezas secretas da produção do Vieux Colombier.14 
Segundo relatos recolhidos por Marco de Marinis (1987), nesses 

 14 Alguns anos mais tarde, no início da Comédie de Saint-Etienne (1946-1951), 
Jean Dasté e Marie Hélène Dasté, inspirados por essa representação memorá-
vel, representam dois espetáculos de teatro Nô adaptados por Suzanne Bing. 
Lecoq participará dos desenvolvimentos desses trabalhos, o que marcará consi-
deravelmente o seu pensamento.
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espetáculos os alunos montaram composições mímico-vocais, pro-
vavelmente as mais representativas do estilo e do desenvolvimento 
da Escola, antecipando o trabalho que o grupo perseguiria em segui-
da em Borgonha.

Quando Copeau se retira para Borgonha, em 1924, a École du 
Vieux Colombier deixa de existir. No entanto, a famosa trupe dos 
Copiaux, formada em sua maioria por antigos alunos, afirma o êxito 
da antiga empreitada. Em Borgonha, Copeau e seus atores começam 
a desenvolver uma concepção de teatro popular que novamente terá 
a máscara e a commedia dell’arte como fonte de inspiração.

Segundo David Bradby (1995, p.69), Copeau, em seu livro Le 
théâtre populaire,15 escrito em 1941, nega a existência de um repertó-
rio popular em seu tempo. Como proposta de elementos necessários 
para construir esse repertório, relembra a sua própria experiência 
em Borgonha, de 1925 a 1930. Ao relatar essas experiências, fala 
de reações calorosas de um público simples que em sua maioria não 
tinha nenhum conhecimento anterior de teatro. Destaca que o que 
agradava a este público era:

[...] uma composição de verdade e poesia. Um quadro variado de 
seus caracteres, de seus trabalhos e de seus dias, uma imitação ligeira 
de suas maneiras e de sua linguagem, que mostrasse que nós tínha-
mos nos dado ao trabalho de observá-los e que nós os conhecíamos. 
(Copeau apud Bradby, 1995, p.67, tradução nossa)16

 15 Com esse livro, Copeau se tornou importante para a evolução do teatro popular 
na França. Sua herança no pós-guerra teve efeitos no teatro de Roger Planchon, 
Jean Vilar e Ariane Mnouchkine. Ao mesmo tempo, a partir da descoberta da 
obra de Bertolt Brecht e do pensamento suscitado a partir de 1954 na revista 
Théâtre Populaire, Copeau passa a ser contestado. O fato é que, ao visar um 
teatro popular para a reconstrução da França, Copeau preza uma arte que 
possibilite a congregação da nação. Sua concepção de teatro popular não possui 
nem a luta de classe nem a reivindicação. É, ao contrário, um teatro de união 
e regeneração. A partir de 1968 o teatro popular na França irá se definir em 
termos políticos e condenará essa concepção de Copeau (Bradby, 1995, p.68).

 16 No original: “un composé de verité et de poésie. Un tableau varie de leurs carac-
tères, de leurs travaux et de leurs jours, une imitation légère de leurs manières et 
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Essa ideia o levará, no final de seu livro, a recomendar uma 
redescoberta da commedia dell’arte ajustada aos tipos e à sociedade 
contemporânea. Como observamos até aqui, trata-se de um projeto 
sempre invocado por Jacques Copeau, mas que ele nunca conseguirá 
colocar totalmente em prática. Sendo assim, resta-lhe a valorização 
dos elementos que considera essenciais na commedia dell’arte para 
fomentar um projeto de teatro popular, que são simplicidade e vigor: 
“Impossível conceber uma forma mais direta, vigorosa, popular do 
que a comédia [...] Meditando sobre essa simplicidade, rusticidade, 
parece-me que nela há também um ponto de partida para o espírito 
de renovação” (Copeau apud Bradby, 1995, p.70, tradução nossa).17

Esses não são, porém, os únicos princípios de um teatro popular 
que Copeau almeja. Ele, propõe também um “teatro para um gran-
de número, acessível a todos pela natureza de seu repertório e pelo 
baixo custo dos ingressos. Teatro de cultura. Teatro de fé” (Copeau 
apud Badby, 1995, p.69, tradução nossa).18

No entanto, tais concepções de um teatro popular e coletivo, 
encontradas no livro Le théâtre populaire (escrito no primeiro ano da 
ocupação alemã na França), fazem parte de uma reflexão de Copeau 
posterior aos trabalhos realizados em Borgonha. Em 1925, o que 
Copeau pretendia era apenas que um grande companheirismo entre 
os atores fizesse nascer algo novo e interessante. É nesse período que 
encontramos os mais importantes registros sobre o modo de Copeau 
conceber o trabalho da máscara em sua trupe, um prolongamento 
dos estudos realizados na École du Vieux Colombier.

Para o empreendimento, Copeau escolheu seis ou oito atores 
mais capacitados de sua companhia, o que nos revela também as 
qualidades que espera de um ator que vá trabalhar com a máscara: 

de leur langage, qui montra qu’on s’était donné la peine de les observer et qu’on les 
connaissait”. 

 17 No original: “Impossible de concevoir une forme plus directe, plus vigoureuse, plus 
populaire de la comédie.[...] Dans la méditation de cette simplicité, de cette rustici-
té, Il me semble qu’il y a aussi un point de départ pour l’esprit de rénovation”.

 18 No original: “Théâtre pour le plus grand nombre, accessible à tous par la nature de 
son répertoire et le bon marché des places. Théâtre de culture. Théâtre de foix”.
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“o mais alerta, o mais confiante e o mais compatível um com o ou-
tro” (Rudlin, 1991, p.153, tradução nossa).19 Esses atores passaram 
a se concentrar exclusivamente sobre o improviso. Tendo como 
exemplo as antigas trupes italianas, a alegria e o companheirismo são 
as fontes do trabalho sobre a commedia dell’arte. Cada ator cria um 
caráter para a nova comédia e faz dele a sua propriedade, alimenta-o 
de sua própria substância, identifica a sua personalidade com a desse 
caráter e oferece a ele, não só a sua própria constituição (habilidades 
externas e particularidades físicas), mas também sua maneira de 
sentir e de pensar, o seu temperamento.

Copeau deixa claro que o que pretende não são caracteres morais, 
simbolizando um aspecto da alma, uma paixão humana ou uma clas-
se social, mas os netos de Pierrô e Arlequim (Rudlin, 1991, p.154): 
caracteres inteiros tanto no jeito de ser como na aparência, absolu-
tamente novos retratos e composições, muito pouco parecidos com 
aqueles da commedia dell’arte. Caracteres com uma ampla extensão 
humana e social, capazes de ajustar suas atitudes a uma infinidade de 
combinações dramáticas, de uma farsa grosseira e somente divertida 
ao drama rígido.

Nos trabalhos dos Copiaux, os caracteres poderiam mudar de 
expressão sem mudar os elementos fixos de seu temperamento ou a 
sua aparência, ficando de acordo com o roteiro que deveriam desem-
penhar somente com uma pequena alteração no figurino ou acres-
centar um acessório. Copeau parece ter uma compreensão intuitiva 
de que a máscara possibilita uma construção que organiza ao mesmo 
tempo elementos mais rígidos e outros mais flexíveis de uma figura, 
como veremos adiante.

Os exaustivos estudos e improvisos direcionados por Copeau 
tinham seu início na criação de um caráter a partir de uma máscara, 
e só posteriormente era desenvolvido um roteiro que se adaptasse 
às figuras construídas. Assim, Copeau foi criando uma maneira 
de condução dos ensaios que acabou por repercutir em diversos 

 19 No original: “the most alert, the most confident and the most compatible with one 
another”.
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artistas interessados em trabalhar com a máscara ao longo do século 
XX. Um dos procedimentos mais recorrentes para a construção de 
caracteres era o encontro e a provocação dos atores por um diretor, o 
qual orientava os improvisos: “No começo eu interpreto o papel do 
poeta em frente desses jogadores. Essa nova coisa nasce de mim. Eu 
sei sua origem e seu desenvolvimento anterior [...]. Eu proponho os 
caracteres e depois o roteiro” (Copeau apud Rudlin, 1991, p.154, 
tradução nossa).20

Os atores improvisavam constantemente, mas não repetiam o 
mesmo roteiro muitas vezes. Procuravam ensaiar sob qualquer pre-
texto, enquanto andavam ou comiam, e assim preparavam os seus 
papéis para qualquer eventualidade.

Nós nos tornamos os nossos papéis e nos confrontamos com os 
de nossos colegas, e então começa a formação de um trabalho cola-
borativo. Rapidamente, os caracteres se desenvolvem inteiramente 
sem mim; eles escapam de mim inteiramente. Enredos são criados a 
partir deles mesmos um depois do outro. Meu único papel em rela-
ção a eles é o de crítico. (Copeau apud Rudlin, 1991, p.154)21

Para falar da identificação do ator com a máscara representada, 
Copeau frequentemente traçava um paralelo com o jogo de crianças 
brincando, no qual (quando bem realizado), ocorre tal vínculo com 
a ficção que as impede de sair. Copeau propunha que a identificação 
com o caráter é a primeira condição para a criação no improviso com 
máscaras. Essa identificação elevada ao máximo aproxima o jogo 
da máscara a um modelo de teatro dramático e, ao mesmo tempo, 

 20 No original: “At first I play the hole of the poet in front of these jesters. This new 
things springs from me. I know its origin and its early development [...] I propose 
the characters and then the scenario”.

 21 No original: “We become our roles and we confront it with those of our comrades, 
thus binging the formation of a collaborative work. Soon, the characters develop 
entirely without me; they escape from me completely. Scenarios are created one 
after the other from within them-selves. My only role in relation to them is that 
of critic”.
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conserva uma visão quase mística dessa fusão. Nas palavras de Co-
peau, a máscara “[...] simboliza perfeitamente a posição do intérpre-
te em relação à personagem, e mostra em que sentido uma fusão se 
opera entre um e outro” (Copeau apud Borgal, 1960, p.127).

Se em uma construção dramática ideal não devemos perceber a 
presença do autor, que apenas institui a conversação, essa ausência de 
mediação também ocorre em relação ao trabalho do ator. Numa cons-
trução dramática idealizada, em nenhum momento devemos perceber 
a relação que existe entre o ator e a figura representada. O ato de repre-
sentar torna-se uma identificação absoluta entre ator e personagem, 
constituindo “o homem dramático” (Rosenfeld, 2002, p.31).

No caso da máscara, essa qualidade do “homem dramático” é po-
tencializada, uma vez que o caráter construído não “vive” somente 
naquela cena, mas se adapta a todas as situações em que é colocado. 
Portanto, por ser uma representação independente de uma só fábu-
la, a máscara aproxima-se ainda mais de um ser autônomo movido 
pelas próprias vontades, como se outra “entidade” se mesclasse à 
personalidade do ator. O trabalho de construção pode ser percebido 
em algumas escolhas, na extrema qualidade técnica e nos elementos 
do jogo, mas essa construção está sempre a serviço de uma coerência 
interna regida pela fusão máscara-ator. Na verdade, para Copeau a 
máscara era o instrumento que conduzia ou permitia tal fusão.

Chegamos a um ponto importante na proposta de Copeau, o 
trabalho com a máscara: embora tenhamos observado que o uso 
desse objeto servia para possibilitar a construção de uma nova dra-
maturgia e tornar o corpo mais expressivo (conduzindo até mesmo 
ao exagero da técnica), havia também intenção de utilizá-lo como 
um instrumento para ensinar aos alunos uma maneira de entrar 
em contato com outro universo, que necessita ser revelado. A ideia 
de possessão também estava presente nos pensamentos de Jacques 
Copeau. Isso fica claro no seguinte trecho, extraído de um texto 
redigido ainda para a organização do Vieux Columbier, na abertura 
da temporada de 1920-1921: “No momento em que ele [o ator] se 
exprime, a paixão ou o movimento dramático de que ele é o intér-
prete deixam de ser para ele objeto de estudo, mas não deixam de 
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ser objeto de consciência. Ele os dirige, mas está possuído” (Copeau 
apud Leabhart, 1995, p.147, tradução nossa).22

Nesse sentido, colocamo-nos ao lado de Thomas Leabhart 
(1995, p.145), compreendendo que seríamos por demais reducionis-
tas ao entender a ideia de possessão nos trabalhos de Copeau apenas 
como a ativação de uma energia “extra cotidiana” e que, na falta 
de conceitos apropriados em seu tempo, levaria o diretor a adotar 
alguns termos místicos para o seu trabalho. Não devemos esquecer 
que Copeau, mesmo na década de 1920, era um antigo conhecedor 
de teatro e que tinha também na base de suas ideias toda a concepção 
místico-religiosa do teatro simbolista. Portanto, é natural que essa 
intensidade do trabalho não só fosse mesmo compreendida como 
mística como também objetivasse servir a uma “viajem espiritual”. 
Ao utilizar a máscara nesse processo, Copeau compreendia que coe-
xiste com sua capacidade técnica e pedagógica uma força ritualística 
que não deve ser ignorada. Assim, em seus escritos e descrições de 
trabalho, como professor ou encenador, constantemente aparece a 
importância da máscara como ferramenta de mediação para o que 
está do outro lado.

É importante salientar que os exercícios de máscara, que hoje 
nos parecem normais, eram novos e revolucionários na época de 
Copeau. Por isso, é realmente incrível que esses atores, num país 
ocidental em que predominam a razão e a clareza, tenham desco-
berto um instrumento xamânico como a máscara para ajudá-los a 
atingir uma sinceridade e presença na sua interpretação. Para esses 
desbravadores, a impressão causada pelo uso da máscara exerceu 
extremo impacto. Jean Dasté, um dos primeiros alunos de Copeau a 
trabalhar com a máscara nobre, dizia ser habitado por ela e ter expe-
rimentado momentos de delírio em sua companhia. Ainda na École 
du Vieux Colombier, descreve a experiência da seguinte maneira:

 22 No original: “Au moment où Il s’exprime, la passion ou le mouvement dramatique 
dont Il est l’interprète ont céssé d’être pour lui objet d’étude mais n’ont pas céssé 
d’être objet de conscience. Il les dirige, mais il en est possédé”.
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Com a máscara é impossível trapacear. Assim que nós tentáva-
mos exprimir um sentimento ou uma emoção, se não nos sentíamos 
carregados por uma força interior, sabíamos que não estávamos 
lá. Todo gesto fabricado era uma nota falsa. O uso da máscara nos 
ensinou também a ser sinceros. (Dasté apud Leabhart, 1987, p.145, 
tradução nossa)23

Essa força interior transporta o ator mais longe do que a simples 
exploração física. Esse “mais longe” é o ponto principal para Tho-
mas Leabhart, segundo o qual, ao se ler os textos dos discípulos de 
Copeau, é impressionante a quantidade de metáforas utilizadas para 
falar de certo estado ideal (mental e físico) para o comediante. No 
entanto, Copeau também se esforça para providenciar os conceitos 
que pretendia fundamentar essa experiência teatral radical. Na sua 
introdução ao Paradoxo do comediante, de Dennis Diderot, descreve 
assim a relação entre o ator e o seu papel:

Vocês dizem de um ator que entra no seu papel que ele se coloca 
na pele de uma personagem. Isso não é exato, é a personagem que se 
aproxima do ator e que lhe pede tudo de que necessita para existir 
e que pode substituir a sua pele. Não basta ver bem uma persona-
gem, ou compreendê-la bem, para estar apto a transformar-se nela. 
Não é suficiente nem mesmo possuí-la bem para lhe dar a vida. 
É necessário ser possuído. (Copeau apud Leabhart, 1995, p.147, 
tradução nossa)24

 23 No original: “Avec le masque, Il est impossible de tricher. Lorsque nous essayions 
d’exprimer un sentiment ou une émotion, si nous ne nous sentions pas portés par 
une force intérieure, nous savions que nous n’y étions pas. Tout geste fabriqué était 
une fausse note; le port du masque nous apprit aussi à être sincères”.

 24 No original: “Vous dites d’un comédien qu’il entre dans son rôle, qu’il se met dans 
la peau d’un personnage. Cela n’est pas exact, c’est le personnage qui s’approche 
du comédien, qui lui demande tout ce dont Il a besoin pour exister à ses dépens, et 
qui peu le remplace dans sa peau. Il ne suffit pas de bien voir un personnage, ni 
de le bien comprendre, pour être apte à le devenir. Il ne suffit même pas de le bien 
posséder pour lui donner la vie. Il faut en être possédé”.
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Porém, ao mesmo tempo que Copeau parece valorizar um es-
vaziamento do ator para “receber” a personagem, de outro lado 
reconhece um aumento de suas capacidades, um sentido de clareza, 
uma impressão de poder dominar a situação. Alguns atores não 
falam somente de ultrapassarem a si próprios, da impressão de po-
derem fazer qualquer coisa, falam também do desdobramento de 
si, ou seja: de um sentimento de afloramento, de se tornarem seus 
próprios mestres. Jean Dasté continua suas considerações dizendo 
que se é muito consciente durante o delírio. Cita ainda um episódio 
que, embora não tenha acontecido com a máscara, é muito revelador 
da relação ator-personagem desenvolvida pelos alunos de Copeau:

Uma bela noite, em turnê, durante minha grande cena de amor, 
sem estar mais preparado do que o de hábito, eu me senti de repente 
mestre de minha voz, de minha elocução, de meus gestos, mestre, 
sem querer. Eu podia prolongar um movimento, um silêncio, uma 
entonação. Eu me encontrava em outro tempo, outro espaço, outra 
dimensão. A cena terminou e, possuído por uma alegria imensa, 
cheguei ao camarim iluminado. Jacques Copeau me esperava. Ele 
me tomou nos seus braços, me abraçou e me disse: “esta noite você 
atuou”. (Dasté apud Leabhart, 1995, p.153, tradução nossa)25

Aos poucos, Copeau e seus alunos começaram a desenvolver 
técnicas de trabalho que permitiam a ativação desse processo. 
O conselho mais importante encontrado em seus registros é a 
descontração completa, aquilo que Dasté chamava da criação de um 
vazio. A máscara nobre e os exercícios de relaxamento eram também 
compreendidos como parte da técnica que precede o processo de 

 25 No original: “[...] un beau soir, en tourné, pendant ma grande scène d’amour, sans 
m’être préparé plus que d’habitude, je me sentis soudain maître de ma voix, de mon 
élocution, de mes gestes, maître, malgré moi: je pouvais prolonger un mouvement, 
un silence, une intonation. Je me trouvais dans un autre temps, un autre espace, 
dans une autre dimension. La scène terminée, possédé par une joie immense, j’arrive 
dans les coulisses, illuminé; Jacques Copeau m’attendait, Il me prit dans ses bras, 
m’embrassa et me dit: ‘ce soir, tu as joué’” .
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ser possuído pela personagem. De certa forma, tal procedimento de 
esvaziamento do ator através de uma máscara a fim de obter a neu-
tralidade se assemelha ao trabalho desenvolvido por Jacques Lecoq 
em sua Escola. Essa semelhança é plenamente justificável, tendo em 
vista o conhecimento de Lecoq das técnicas dos Copiaux, graças a 
sua aproximação, no início da carreira, do trabalho de Dasté.

Lecoq, no entanto, irá eliminar qualquer abordagem mais ritua-
lística da máscara ao enfatizar sobretudo o jogo no desenvolvimento 
do caráter. Como veremos mais adiante, para Lecoq o jogo com o 
que está fora (ou seja, a objetividade do desempenho) ganha maior 
importância do que o jogo com o que está dentro. Tanto em Lecoq 
como em Copeau, porém, o modo de criação é diferente daquele em 
que o ator procura realizar o seu próprio eu sobre a cena, aproxi-
mando a personagem de suas próprias características. Diferencia-se, 
portanto, de uma linha de trabalho que tem a sua base nas pesquisas 
de Stanislavski e Grotowski. No entanto, se Copeau não está inte-
ressado em aproximar a personagem das características físicas ou 
psíquicas do ator, nem por isso deixa de perceber a máscara como 
instrumento capaz de fazer que o ator revele sentimentos que não 
teria coragem de expressar com o rosto descoberto. Para Copeau:

O ator que joga sob a máscara recebe desse objeto de papelão 
a realidade de sua personagem. Ele é comandado pelo objeto, e o 
obedece irresistivelmente. [...] Não é somente o seu rosto que se 
modifica, é sem dúvida a sua pessoa, é o caráter mesmo de seus 
reflexos, onde já atuam os sentimentos que ele era igualmente in-
capaz de experimentar e aparentar com o rosto descoberto. Se é um 
dançarino, todo o estilo de sua dança, se é um ator, o acento mesmo 
de sua voz lhe será ditado pela sua máscara – em latim, persona – 
isto é, por uma personagem. (Copeau apud Leabhart, 1995, p.152, 
tradução nossa)26

 26 No original: “L’acteur qui joue sous le masque reçoit de cet objet de carton la réalité 
de son personnage Il est commandé par lui, et lui obéit irrésistiblement. A peine 
s’en est-il chaussé, Il sent s’épancher em soi une existence dont Il était vide, qu’il 
ne soupeçonnait même pas. Ce n’est pas seulement son visage qui est modifié, c’est 
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Fica claro que, com o uso da máscara, Copeau pretendia não só 
possibilitar ao público a ilusão da fusão ator-personagem, mas tam-
bém operar dentro dos limites do próprio ator para que este fosse 
“habitado” pela figura que representasse. Com essa apropriação 
mais ritualística da máscara, o que vemos é a máxima caracterização 
de uma personagem, quase com o intuito de trazer um novo homem 
à vida, o que conduz à ampliação total do conceito de “homem dra-
mático” acima citado. “Eu descobria, ao trocar de rosto, que eu não 
era mais o ‘eu’ habitual, o ‘eu’ cotidiano; eu estava como que habita-
do por um ‘outro’”, afirma em carta Jean Dasté.27

Com tamanho investimento na incorporação pelo ator da más-
cara representada, percebemos que, apesar de ter realizado uma 
fusão interessante das diferentes perspectivas de trabalho (per-
passando o circo, a commedia dell’arte, as Atelanas e o teatro Nô), 
Copeau sempre percebeu como força principal o modo de a máscara 
possibilitar, além do treinamento técnico do ator, a construção de 
caracteres-tipos.

O fato é que a criação de caracteres-tipos acabou por tornar-se a 
linha predominante de trabalho com a máscara, influenciando toda 
a segunda metade do século XX, mas apesar dessa trajetória ter um 
início claro com os trabalhos de Copeau, sem dúvida a ideia do seja, 
na máscara, um caráter ou um tipo sempre esteve associado a uma 
compreensão da commedia dell’arte. Assim, se pretendemos ampliar 
o entendimento das possibilidades criativas da máscara no teatro 
contemporâneo, torna-se necessário tomar não apenas Copeau, mas 
também a commedia dell’arte como base para a compreensão do que 
seria o caráter e o tipo na máscara.

sans doute sa personne, c’est le caractère même de ses réflexes, où déjá se performent 
des sentiments qu’il était également incapable d’éprouver et de feindre à visage 
découvert. S’il est danseur tout le style de sa danse, s’il est comédien l’accent 
même de se voix lui sera dicté par son masque – en latin , persona – c’est dire 
par un personnage”.

 27 No original: “Je découvrais, en changeant de visage, que je n’étais plus le ‘moi’ 
habituel, le ‘moi’ quotidien; j’étais comme habité par un ‘autre’...” (Dasté apud 
Leabhart, 1995, p.151, tradução nossa).
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O caráter e o tipo na máscara

A associação da máscara à construção de caracteres é tão forte no 
século XX que se tornou prática comum no teatro contemporâneo 
apropriar-se deste objeto como instrumento para a criação de figu-
ras que posteriormente serão levadas ao palco, mesmo em trabalhos 
nos quais não se pretende utilizar a máscara em cena.28 Apesar de já 
termos apresentado outras possibilidades de utilização da máscara, 
observamos que, mesmo no que diz respeito à máscara como cons-
trução de caracteres-tipos, existe a possibilidade de maior abertura 
criativa do que a que normalmente é trabalhada. A ideia estereotipa-
da do que vem a ser um tipo ou um caráter na commedia dell’arte aca-
bou por fixar essas construções em formas conhecidas e previsíveis.

É necessário compreender que a commedia dell’arte criou uma 
nova maneira de fazer teatro ao tentar adaptar as peças para o gosto 
do público (sobretudo no que diz respeito ao argumento e às ima-
gens), mas ao mesmo tempo visava criar uma estrutura que facili-
tasse o pleno desenvolvimento do trabalho do ator (Taviani, 1988, 
p.124). Por isso, uma das grandes invenções dessa forma teatral foi a 
criação de tipos fixos, uma vez que as companhias necessitavam da 
mudança constante de repertório para agradar o público. A elabo-
ração de tipos facilitava a apropriação de novos argumentos. Se um 
ator não tinha um repertório para conhecer de cor, deveria conhecer 
alguns papéis para jogar.

Contudo, a noção de tipo fixo que Ferdinando Taviani (1988) 
identifica na commedia dell’arte é fundamentalmente diferente da 
ideia de caráter. Enquanto alguns elementos eram fixos (o modo 
de andar, o dialeto, os gestos ou até a condição social), o caráter 
permanecia mutável e se ajustava de acordo com a ação dramática 
desenvolvida. Desse modo, o segredo da commedia dell’arte residia 

 28 Como exemplo, podemos citar o espetáculo Encruzilhados entre a barbárie e o 
sonho, do grupo Barracão Teatro, de Campinas, assim como alguns trabalhos 
de Ariane Minouchkine no Théâtre du Soleil. Dentre eles é interessante notar 
como no recente espetáculo Les éphémères a criação da personagem Madame 
Pèrl teve como base uma Madame Pantalone criada pela atriz.
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no equilíbrio entre uma falta total de predeterminação de um úni-
co aspecto (o caráter) e a predeterminação total de todos os outros 
elementos.

Na commedia dell’arte, os outros elementos que formavam o tipo 
fixo eram retirados diretamente do contexto cultural, sem nenhuma 
relação com o texto escrito. Por exemplo, um velho comerciante 
veneziano era um tipo que poderia aparecer em várias comédias e 
jogar a partir dos elementos retirados da realidade, mas se esse tipo 
seria avaro, tirano, amoroso, melancólico ou impotente dependia 
da ação dramática de um roteiro particular, já que os repertórios 
sempre diferentes exigiam uma flexibilidade dos caracteres. Taviani 
afirma também que os tipos eram fixados com a própria utilização 
da máscara, que contribuía na composição como o elemento mais 
permanente da representação:

Na realidade, para fixar os aspectos rígidos dos tipos necessários 
para produzir comédias em série, para lhes dar um nome, um figuri-
no, uma idade, um lugar de origem, um dialeto, os atores recorreram 
quase sempre às máscaras que haviam se proliferado nos carnavais 
de diferentes vilas italianas, máscaras que possuíam um nome pre-
ciso e um aspecto preciso. (Taviani, 1988, p.126, tradução nossa)29

Contudo, devido às exigências do gosto do público, os atores 
italianos desenvolveram todos os aspectos rígidos da máscara e se 
esqueceram de desenvolver igualmente os aspectos livres e abertos 
de diferentes caracterizações. Como consequência, as máscaras 
perderam a sua energia dramática e se fixaram em um repertório 
folclórico. A rigidez do conceito de tipo passou a agir também sobre 
o caráter. Assim, diferençar os dois elementos dentro de uma cons-
trução com máscara é uma tarefa difícil para nós, tendo em vista 

 29 No original: “En réalité, pour fixer les aspects rigides des types nécessaires pour 
produire des comédies en série, pour leur donner un nom, un vêtement, un âge, un 
lieu de naissance, un dialecte, les acteurs recourûrent presque toujours aux masques 
qui avaient proliféré dans les Carnavals des différentes Villes italiennes, masques 
qui avaient un nom précis et un aspect précis”.

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   106 04/06/2018   16:00:12



A MÁSCARA NO TEATRO MODERNO  107

o olhar já acostumado a compreendê-la como a expressão de um 
caráter definido.

A proposta de Taviani ao delimitar os elementos fixos no agente 
da commedia dell’arte nos ajuda a determinar também o que vem a 
ser um caráter no trabalho da máscara, a maneira como está ligado 
à ação e como se desenvolve na fábula. Segue, portanto, a definição 
aristotélica de que as personagens não agem para imitar os caracte-
res, mas adquirem os caracteres graças às ações (Aristóteles, 1996, 
p.206). Portanto, para que possamos ampliar as construções dos ca-
racteres cômicos nos trabalhos com máscara, é importante revermos 
o conceito de caráter encontrado na Poética de Aristóteles.

Assim, segundo Aristóteles, caráter é o que revela certa decisão 
ou, em caso de dúvida, o fim preferido ou evitado. Não está ligado 
a contornos psicológico interiores e pode ser definido como a marca 
com a qual algo é conhecido pelo que realmente é. Tendo em vista o 
fato de que a palavra “caráter” designava originalmente uma figura 
estampada em placa de cera, o caráter sempre implicaria na leitura 
de sinais. Nesse sentido, ethos (caráter) seria a maneira pela qual uma 
pessoa, ou uma categoria particular da pessoa, pode ser identificada 
por meio da leitura das ações. Portanto, o caráter tem uma concepção 
ambígua, tanto ética quanto estética. Como a ação envolve escolhas 
tendo em vista um fim, carrega consigo qualidades éticas que deter-
minam o caráter. Mas no plano poético os caracteres seriam a soma-
tória de traços éticos representativos e recorrentes que se determina a 
partir da finalidade de algumas ações colocadas na fábula.

Entretanto a valoração ética encontrada no conceito ganhou 
uma leitura histórica de que o cômico seria a construção poética 
a partir de qualidades inferiores, entendendo-se inferiores como 
representativos dos vícios. Tal interpretação acabou por restringir 
a variabilidade dos caracteres cômicos possíveis, tendo influência 
inclusive sobre alguns trabalhos com máscaras. Porém, segundo a 
leitura de Graham Zanker (2000) daquilo que ficou conhecido em 
Aristóteles como “a cláusula dos estados”, a qualidade inferior ou 
superior de um caráter estaria em princípio relacionada à posição so-
cial do homem grego retratado, desdobrando-se posteriormente nas 
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qualidades éticas que se esperavam do mesmo. Assim, por ser a tra-
gédia a representação dos homens superiores, de grande importância 
social, era natural que se esperasse destes homens ações também de 
grande relevância, inclusive para não perturbar o quadro social, já 
bem definido. Com relação aos caracteres cômicos acontecia exa-
tamente o contrário: as ações de um homem comum, incluindo as 
dos escravos, não poderiam ter a mesma envergadura daquelas dos 
caracteres trágicos. Portanto é necessário que a cláusula dos estados 
em Aristóteles seja compreendida à luz de seu tempo.

Ainda com relação à ampliação das possibilidades de represen-
tação de um caráter cômico, Bergson, em seu trabalho sobre o riso, 
oferece uma análise interessante para o nosso estudo. O autor afirma 
que, se são os defeitos de um caráter que nos fazem rir, esses defeitos 
dizem mais respeito à sua insociabilidade do que à sua imoralidade 
(Bergson, 2004, p.108). Para exemplificar, cita o caso de O misantro-
po, de Molière, em que rimos da personagem principal não por seus 
vícios, mas por sua incapacidade de tornar-se maleável para o conví-
vio social. Com isso, fica claro que o conceito de caráter, no que diz 
respeito à somatória dos traços éticos, pode permanecer em aberto 
no trabalho com a máscara cômica, sem que seja necessariamente a 
representação dos vícios mais previsíveis.

Além, contudo, da compreensão do que vem a ser um caráter, 
outro aspecto importante para o nosso estudo é que a ideia de tipo 
fixo (o outro elemento com que o agente se apresenta na máscara), 
possa ganhar uma dimensão mais profunda. Nesse sentido, tam-
bém encontramos nas teorias de Bergson a tese de que o agente na 
comédia teria outra força mobilizadora, além das ações que revelam 
certo objetivo e determinam o caráter. Ele afirma que a comédia, 
ao contrário do drama, não concentra nossa atenção nas ações (que 
envolvem a escolha de um objetivo consciente), dirigindo-a mais 
para os gestos. Entenda-se por gestos tudo aquilo que é automático 
e sem proveito para o agente, como as atitudes, os movimentos e até 
os discursos. O conceito de gesto leva Bergson a uma conclusão que 
se relaciona com a própria organização do tipo fixo no trabalho da 
máscara na commedia dell’arte: “Na comédia sentimos que poderia 
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ter sido escolhida outra situação, completamente diferente, para nos 
apresentar a personagem: ainda assim estaríamos diante do mesmo 
homem, numa situação diferente. Não temos a mesma impressão no 
drama” (ibidem, p.108).

Bergson propõe ainda compreender de onde viriam os gestos. Se-
gundo ele, os gestos são provenientes da presença de certa “comichão 
interior”, de onde escapariam de maneira automática, graças a uma 
distração e, novamente, certa rigidez. As fortes paixões impedem a 
capacidade do agente de deliberar antes de uma ação, por isso suas 
ações são recorrentes. Podemos então supor que exista na máscara 
cômica certa fixidez de ideias que geram gestos (ao invés de ações), 
uma vez que não envolvem deliberações. Tal fixidez coexiste com 
uma abertura do caráter que diz respeito à somatória de traços éticos 
e que se define com as ações escolhidas em uma determinada fábula.

É claro que esse procedimento também existiria sem a máscara 
sobre o rosto, mas esta possui a qualidade de possibilitar o pleno de-
senvolvimento tanto do tipo como do caráter. Isso porque a máscara, 
ao fixar-se em uma única fisionomia, parece adquirir vida própria, 
independente, para a qual o ator se empresta, deixando-se tocar pe-
los elementos fixos do tipo. Entretanto, a máscara é ao mesmo tempo 
uma face vazia, no sentido de que remove o rosto do ator e, com ela, a 
expressão visível da sua interioridade, podendo moldar-se de acordo 
com a ação da fábula (Taviani, 2006, p.128). Assim, o espírito que 
anima a personagem e que a faz parecer viva (o seu caráter), vem da 
situação em seu entorno, daquilo que a faz agir. Por isso, a máscara 
está totalmente fundada sobre a casca corporal, tanto na semelhança 
consigo mesma que gera o tipo, como no vazio de múltiplas possibi-
lidades que gera o caráter.

O ator se transforma então em uma personagem que é toda 
superfície e imagem, colocando a psique, não no interior, mas fora 
dessa personagem. Assim, mesmo Jacques Copeau, ao tratar da 
construção de caracteres com a máscara, observava elementos exte-
riores que são mais fixos da representação (mesmo que em sua fala 
trate todos esses elementos igualmente por caráter). Como Copeau 
trabalha anteriormente à construção da fábula, o elemento fixo o 
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auxilia a deixar uma zona de possibilidades aberta para que esse 
tipo se desenvolva de diferentes maneiras, conforme determinado 
argumento:

Cada um é sempre o mesmo caráter: certo tom de voz, dois 
ou três gestos ou atitudes, acessórios simples para o figurino, o 
suficiente para construir a aparência exterior do caráter e sugerir 
a sua personalidade. Repetição do mesmo traço. Então tudo que 
enriquece o primeiro esboço vem de uma polida observação da 
realidade – maneiras, personalidade, maus hábitos, idiossincrasias, 
maneirismos – mas tudo levemente exagerado e parodiado, sempre 
distorcido na mesma direção. Soma-se imaginação para a imitação 
de traços que são mais e mais e mais fixados, parodiados e quase fan-
tásticos. (Copeau apud Rudlin, 1991, 154, grifos e tradução nossos)30

A compreensão dos elementos fixos e externos da representação 
nos leva a imaginar que, se propuséssemos uma máxima abertura 
do caráter, até mesmo ao ponto de conduzi-lo consequentemente 
à sua fragmentação, o agente na máscara não deixaria de existir na 
forma do tipo fixo. Assim, na tentativa de delimitar o que seria uma 
ação sem caráter, Arthur Belloni afirma que a quebra do caráter 
poderia ser sugerida na forma de uma suspensão da capacidade de 
discernimento dos seres que, guiados por certa voz interna indepen-
dente, passariam a agir de uma maneira absolutamente irrefletida 
(Belloni, 2006, p.14). Essa voz interna e independente parece ser a 
mesma com que Bergson relaciona a origem dos gestos. Assim o tipo 
(compreendido como os gestos e a imagem exterior da máscara, sua 

 30 No original: “Each one is always the same character: a certain tone of voice, two 
or three gestures or attitudes, a rudimentary accessory to the costume, enough to 
make up the character’s outward appearance and suggest its personality. Repetition 
of the same trait. Them everything that enriches this first rough outline comes from 
scours observation of reality – manners, personality, bad habits, idiosyncrasies, 
mannerisms – but all slightly magnified and parodied, always distorted in the same 
way. Imagination is added to imitation of the traits that are more and more and 
more fixed, parodied and almost fantastical”.
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superfície corporal) se aproxima algumas vezes do conceito de figura 
desenvolvido no teatro contemporâneo. No entanto, trataremos de 
estabelecer mais adiante as suas diferenças.

Com a quebra da unidade do caráter, abre-se um espaço para que 
o absurdo possa surgir de ações incoerentes e que não revelam um 
objetivo previsível, sem deixar de representar uma figura. Apesar do 
jogo com o absurdo ter sido sempre mais bem trabalhado através da 
máscara do palhaço, ele não está circunscrito a esse universo. A pro-
ximidade entre a máscara cômica e o palhaço fica clara na maneira 
como Meyerhold e Copeau se debruçaram sobre o circo e entreteni-
mentos considerados leves para entender o jogo da máscara. Porém, 
essa possibilidade de construção mais absurda com a máscara será 
retomada e mais bem esclarecida no capítulo final deste trabalho.

Para finalizarmos, é necessário salientar que, mesmo em tra-
balhos que pretendem utilizar a máscara dentro da tradição da 
commedia dell’arte, seria oportuno nos desvencilharmos da ideia da 
máscara constituída por certa rigidez de caráter. Pois dessa maneira, 
um Pantaleão seria sempre miserável e libidinoso, mas sabemos que 
ele pode continuar sendo um velho com características próprias, que 
vão desde o jeito de falar até a ideia fixa de estar sendo roubado, por 
exemplo, e ainda assim se apresentar melancólico, romântico, um 
pai de família honesto etc., de acordo com o arranjo das ações.

Se trabalharmos com a máscara enrijecendo demais o seu caráter, 
deixamos de lado a surpresa e as sutilezas de comportamento. Uma 
representação se torna, portanto, extremamente esquemática redu-
zindo a vida a ser representada de uma forma óbvia e previsível. Na 
verdade, a máscara, apesar de sua aparente rigidez, deve surpreender 
inclusive ao ator, seu criador, com a possibilidade de inúmeras res-
postas a cada situação. Caso contrário corre-se o risco de engessar 
a figura, a ponto de transformá-la em uma representação folclórica 
de uma antiga concepção de teatro calcada em uma falsa imagem da 
commedia dell’arte.
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