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4  
A máscArA como instrumento 

PedAgógico

O trabalho com a máscara em Jacques Lecoq

O legado de Copeau para a França e para certas linhas do teatro 
europeu está muito bem documentado. Já apontamos o seu objetivo 
de renovar a cena teatral francesa por meio da valorização do corpo 
e do movimento, bem como pela importância atribuída a um teatro 
popular. Tais princípios influenciaram diversas gerações de artistas 
franceses, que podem ser diferenciados em dois grupos: aqueles que 
trabalharam sobre o texto, engajados em um teatro popular e político 
durante e depois da Segunda Guerra (como Charles Dullin, Louis 
Jouvet, Jean Dasté e Michel Saint Denis), e os que se preocupavam 
com a reinvenção e modernização da mímica (entre os quais Étienne 
Decroux, Jean-Louis Barrault e Marcel Marceau). Jacques Lecoq, 
entretanto, participou de ambas as correntes. No que diz respeito à 
mímica, por exemplo, enquanto Decroux e Marceau estavam inte-
ressados em um tipo de arte autônoma do teatro, Jean-Louis Bar-
rault e Jacques Lecoq escolheram um caminho próximo a Copeau, 
em que a mímica estava contida em um território teatral mais amplo.

Há diversas semelhanças entre os trabalhos de Lecoq e Copeau 
que serão traçadas ao longo deste capítulo. De forma geral, podemos 
dizer que ambos se valiam de territórios dramáticos populares 
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114  VINICIUS TORRES MACHADO

(a máscara, a commedia dell’arte, a tragédia grega etc.) como instru-
mento para a educação do novo ator e como veículo para a renovação 
teatral. Além disso, ambos tinham o compromisso, em suas peda-
gogias, de educar o ator não só para o palco, mas para a vida, numa 
transformação integrada de bons atores em bons indivíduos.

Notemos também, como Lecoq, imerso no meio teatral francês, 
chegou a reconhecer em seu trabalho uma maior influência das 
propostas de Antonin Artaud que das de Jacques Copeau. Esse fato 
pode ser esclarecido a partir de duas observações: a primeira, diz 
respeito à perda de prestígio que Copeau (que insistia num teatro 
de integração nacional em que não houvesse a representação da luta 
de classes) sofreu na França a partir da década de 1950, quando o 
teatro político de Bertolt Brecht aparece aos franceses como uma 
forma mais potente de teatro popular. A segunda, é que Lecoq e 
Artaud partilhavam de um compromisso com uma dinâmica visual 
do teatro em que movimento e fisicalidade são os motores principais 
da expressão dramática, em lugar da fala. Todavia essa concepção 
também conecta inevitavelmente Artaud a Copeau, sendo talvez ex-
plicada pelo fato de o primeiro haver frequentado a Escola que Louis 
Jouvet abriu logo depois de um ano de trabalho no Vieux Colombier 
e ter se apaixonado pela experiência. Assim, durante um período de 
sua vida, Artaud trabalhou em um disciplinado e rigoroso treina-
mento físico para o ator, acreditando, como Lecoq, que a sua visão 
de teatro só poderia ser plenamente realizada por atores com movi-
mentos e técnicas bem construídas.

Portanto, Lecoq também só se distancia de Artaud na medida em 
que desconfia de suas ideias posteriores sobre uma função ritual do 
teatro. Lecoq sempre deixa clara a sua suspeita acerca de qualquer 
abordagem mística e terapêutica do teatro. Toda possível aproxi-
mação do transe e do delírio está excluída das técnicas pedagógicas 
empregadas por Lecoq, o que parece ser não só uma diferença com 
relação ao trabalho de Artaud, mas também com relação a uma pos-
sível abordagem da máscara no pensamento de Copeau, de acordo 
com o que estabelecemos no capítulo anterior. Em vez de qualquer 
tipo de incorporação, Lecoq valorizará sempre o jogo teatral e sua 
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leveza. Destarte, considera as situações em que a personagem não 
“deixa” o ator como um perigo a ser evitado. Com o intuito de 
impossibilitar esse risco para o trabalho, Lecoq não permite que 
seus alunos permaneçam muito tempo com a mesma máscara em 
seus exercícios.

Quanto à compreensão de Lecoq sobre a fisicalidade do trabalho 
do ator, esta sempre lhe foi algo natural e se desenvolveu muito cedo, 
pois a percepção do corpo em Lecoq não estava somente ligada às 
suas influências teatrais. Na verdade, foi o esporte a sua porta de 
entrada para o teatro em 1941, aos 20 anos de idade, ainda aluno da 
Escola de Educação Física de Bagatelle. Foi pelo contato com Jean-
-Marie Conty (responsável pela Educação Física na França e amigo 
de Antonin Artaud) e com Jean-Louis Barrault que Lecoq pôde 
conhecer o teatro. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lecoq assis-
tiu a uma apresentação de Barrault que lhe pareceu memorável, em 
que este demonstrava o seu homem-cavalo, parte da peça adaptada 
do romance Enquanto agonizo, de Willian Faulkner, em que atuou 
em 1935. Quando, em 1947, Conty abriu com Jean-Louis Barrault 
uma escola intitulada L’Éducation par le Jeu Dramatique (Educação 
através da atuação dramática), convidou Jacques Lecoq para ensinar 
ali expressão corporal. Além do corpo do ator, a importância do jogo 
também se revela gradualmente para Lecoq desde seu primeiro cur-
so de teatro com Claude Martin (aluno de Charles Dullin, membro 
da primeira fase do Vieux Colombier) e com o ex-bailarino da Com-
panhia de Ópera de Paris, Jean Séry, convertido à dança moderna e 
com quem Jacques Lecoq praticava improvisações mímicas.

Nesses seus primeiros estudos teatrais o esporte nunca deixou de 
estar presente, tanto na forma de ações a serem improvisadas (como 
nadar, correr etc.) como na análise das linhas e dos movimentos dos 
corpos no espaço. Era natural que, para um homem formado no 
esporte, essas linhas se apresentassem em princípio como profun-
damente abstratas e descoladas de uma intenção dramática, se apro-
ximadas das linhas e formas presentes na ginástica, por exemplo. 
Porém, mesmo com toda essa bagagem e seu interesse por esportes, 
Lecoq rejeitará uma abordagem que promova um virtuosismo 
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atlético por si só, assim como movimentos codificados e formaliza-
dos, como se verá mais adiante.

Após sair da Escola de Educação Física de Bagatelle, Lecoq 
passou a integrar um grupo de atores recém-formado chamado 
Les Compagnons de la Saint Jean (Os Companheiros de São João). 
Pouco tempo depois, Jean Dasté, que, como já dito, trabalhara 
intensamente com Copeau, visitou o grupo e convidou alguns in-
tegrantes para fazerem parte da companhia que pretendia formar, 
a Les Comédiens de Grenoble (Os Comediantes de Grenoble). 
Nessa nova companhia Lecoq ficou desde o início responsável pelo 
treinamento corporal. É nessa época que ele entra em contato com o 
jogo da máscara e o Nô, duas fontes importantes para o seu trabalho. 
A descoberta acontece por meio do espetáculo L’Exode (O Êxodo), 
uma representação mimada e mascarada criada por Marie-Hélène 
(filha de Copeau) e seu marido, Jean Dasté, em que todos os atores 
usavam a máscara nobre.

Através de Dasté, Lecoq entra em contato não apenas com o jogo 
da máscara, mas com o espírito dos Copiaux, ou seja, com uma con-
cepção de teatro popular que, por meio de uma linguagem simples e 
direta, pudesse se colocar diante de um público não acostumado às 
regras teatrais. O envolvimento de Lecoq com o teatro popular mol-
dou alguns elementos de sua pedagogia. A ênfase nas atuações cô-
micas como o clown, o bufão, e a commedia dell’arte, além da própria 
máscara em suas diversas expressões, parece refletir a preocupação 
com um teatro mais acessível.

Ele não queria representar Brecht, mas estava muito interessado 
em redescobrir as raízes populares do teatro (...) Então, toda a sua 
prática visava dar voz ao povo, dar expressão ao povo. Seus quatro 
territórios dramáticos são todos à sua maneira formas artísticas po-
pulares. (Bradby apud Murray, 2003, p.9, tradução nossa)1

 1 No original: “He did not want to do Brecht, but he was very interested in discove-
ring the popular roots of theatre (…) So his whole practice was about giving voice to 
the people, giving expression to the people. His four main dramatic territories were 
all in their own way popular art forms”.
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Em 1948 começa uma nova fase para Lecoq, ao ser convidado a 
trabalhar como professor na Universidade de Padova, na Itália. É lá 
que Lecoq descobre realmente a commedia dell’arte e desenvolve o 
seu total interesse pelo jogo. No mesmo período, também tem início 
a sua parceria com Amleto Sartori, que fará ressurgir a confecção das 
máscaras da commedia dell’arte no século XX. Com a intenção de 
trabalhar a máscara com seus alunos, mas sem possuir o objeto, Le-
coq é apresentado ao escultor italiano, que lhe oferece seu ateliê para 
a fabricação de suas máscaras. No início, é o próprio Lecoq quem 
faz as máscaras com técnica do papel machê aprendida com Dasté, 
mas em seguida Sartori resolve trabalhar ele mesmo sobre o conceito 
de máscara nobre, concebendo assim o que viria a ser chamado de 
“máscara neutra”. Sartori restabelece a tradição esquecida da fabri-
cação da máscara em couro e logo em seguida cria as máscaras da 
commedia dell’arte, que serão as principais referências para todos os 
mascareiros do século XX.

Na Itália, Lecoq também descobre nos bairros mais simples 
aquilo que considera a base dramática da commedia dell’arte: a ur-
gência de viver. Ele não está interessado na commedia dell’arte literá-
ria, e sim naquela próxima da vida cotidiana. Lecoq vai ao encontro 
do ator Carlo Ludovici – reconhecido por sua interpretação de Arle-
quim na peça de commedia dell’arte que sobreviveu ao esquecimento, 
La moschetta, de Angelo Beolco (Ruzzante) – para aprender as ati-
tudes da personagem (que Ludovici havia recolhido de outro velho 
Arlequim). A partir da organização desses movimentos e atitudes, 
Lecoq cria aquilo a que denomina “ginástica do Arlequim”, uma 
série de gestos e movimentos que ele mesmo passará a transmitir.

Logo em seguida, convidado por Giorgio Strehler e Paolo Grassi, 
Jacques Lecoq se junta ao grupo Piccolo Teatro di Milano, para criar 
a escola deste grupo. Reaparece para Lecoq a questão de saber sobre 
quais bases estabelecer uma escola de teatro: “Como fazer para que 
não seja a escola de um teatro, mas de todos os teatros?” (Lecoq, 
1997, p.20).

É nesse momento que Lecoq começa a pretender uma pedago-
gia que não estivesse ligada a um estilo único de um encenador. 
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É também no Piccolo Teatro di Milano que conhece Dario Fo, 
Franco Parenti, Marcello Moretti e outros importantes parceiros no 
desenvolvimento do trabalho com a máscara. Rapidamente, Lecoq 
apresenta Amleto Sartori a Giorgio Strehler, e eles trabalham juntos 
na famosa produção de Arlequim, servidor de dois amos, de Carlo 
Goldoni, com máscaras da commedia dell’arte criadas por Sartori.

Em 1956 Lecoq retorna a Paris e funda sua Escola, que nunca 
se limitou apenas a repassar a técnica adquirida nos trabalhos com 
Dasté ou na Itália. Esses anos serviram para construir a plataforma 
de seu ensino e pesquisa que servirá de base ao nosso estudo. Isso 
porque, mesmo tendo sido Lecoq um prolífico coreógrafo e diretor 
entre 1948 e 1956, enquanto vivia na Itália, o seu impacto para o tea-
tro e, consequentemente, a natureza do seu trabalho com a máscara, 
está muito mais ligada à sua pedagogia.

É certo que quase todas as principais figuras teatrais do Moder-
nismo, dentre elas Vsevolod Meyerhold, Jacques Copeau, Cons-
tantin Stanislavski, Jerzy Grotowski, Peter Brook, entre outros, se 
interrogaram sobre a teoria e a prática de atuar, mas suas pedagogias, 
embora não voltadas a equipar o ator para um teatro pré-existente, 
estavam sempre vinculadas a um projeto de direção. Sendo assim, é 
muito mais evidente enxergar nesses artistas as conexões entre peda-
gogia, encenação e atuação. Em Lecoq, porém, para analisarmos uma 
possível implicação na prática da encenação ou atuação de sua peda-
gogia, seria necessário olharmos os traços de seu legado em outras 
companhias. Mas o que nos faz optar por traçar mais concentrada-
mente aqui somente os pressupostos de sua pedagogia é o fato de que, 
além de ser muito grande o número de diretores, atores e autores que 
estudaram com Lecoq,2 ele se predispôs a aprofundar o trabalho com 
a máscara anteriormente a qualquer escolha estética. Essa perspectiva 
levou a modificações importantes com relação às qualidades expressi-
vas da máscara, que serão a seguir mais bem esclarecidas.

 2 Dentre os quais podemos destacar Philippe Avron, Steven Berkroff, Ariane 
Mnouchkine e Julie Taymor. Importantes companhias teatrais também reco-
nhecem seu débito para com Lecoq, como: Théâtre de Complicité, Mummens-
chanz e Théâtre du Soleil.
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Neste momento, para compreendermos o uso da máscara na pe-
dagogia de Lecoq, é necessário seguirmos a trajetória de aprendizado 
proposta em sua Escola, a qual se desenvolve basicamente em dois 
anos e em ambos possui dois eixos de aprendizado: de um lado o jo-
go, a improvisação e suas regras, de outro, a técnica dos movimentos 
e sua análise. A máscara faz parte dos dois anos de aprendizado. No 
início os alunos pesquisam o jogo psicológico sem fala, posterior-
mente aprofundado por meio da máscara neutra. Nesse mesmo ano 
níveis de jogo diferentes são desenvolvidos por meio da máscara 
expressiva e da máscara abstrata (larvária).3 A segunda parte do 
trabalho da Escola começa pelo estudo da linguagem do gesto. A 
seguir são introduzidos os cinco territórios dramáticos: o melodrama 
(os grandes sentimentos), a commedia dell’arte (comédia humana), 
o bufão (do grotesco ao mistério), a tragédia (o coro e os heróis) e o 
clown (o burlesco e o absurdo).

A improvisação, embora esteja no centro da pedagogia de Lecoq, 
possui parâmetros precisos e está mais conectada ao universo exte-
rior do que ao universo interior do ator. A pesquisa de si mesmo ou 
dos estados da alma recebe pouco interesse em seu trabalho. Lecoq 
prefere a distância necessária entre o eu do ator e a personagem re-
presentada para melhor jogar, compreendendo que crer ou se identi-
ficar não é o suficiente para a atuação.

O início do trabalho de improvisação parte da repetição de 
uma cena cotidiana. Essa repetição é para Lecoq a maneira mais 
simples de restituir os elementos da vida sem nenhuma transpo-
sição exagerada e com grande fidelidade ao real. Aos atores são 

 3 A máscara larvária foi descoberta em 1962, quando Lecoq e Donato Sartori 
(novo companheiro de trabalho após o falecimento de seu pai, Amleto) estavam 
observando as peças de uma loja de máscaras em Bali. Ali, ambos se impres-
sionam com algumas máscaras feitas para o carnaval, antes de serem pintadas. 
Essas máscaras passam a ser chamadas de larvárias, devido às suas proporções 
exageradas e que muito as distanciam das feições humanas. As máscaras larvá-
rias podem ser trabalhadas tanto como personagens caricaturais (como nos de-
senhos de humor em que se exploram as situações realistas), como na pesquisa 
da animalidade e da dimensão fantástica da máscara (como na apresentação de 
outro “povo”, estranho e indefinido).
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propostas improvisações silenciosas a partir de temas como o quarto 
de infância, a espera etc. O jogo propriamente dito fará parte de 
um momento posterior, quando o ator passará a estar consciente da 
dimensão teatral de seu trabalho e oferecerá para a cena diferentes 
possibilidades de dinâmicas, ritmos, durações, espaços etc. Assim, 
de acordo com essas possibilidades, o jogo de determinada cena pode 
estar mais próximo ou mais distante da repetição.

As improvisações iniciais têm o objetivo de possibilitar que Le-
coq observe a capacidade de jogo dos alunos para logo em seguida 
iniciar o trabalho com a máscara neutra. Apesar desse trabalho vir 
depois dos improvisos psicológicos silenciosos, ele é o início e o pon-
to central de sua pedagogia. Segundo Lecoq:

A máscara neutra é um objeto particular. É um rosto dito neutro, 
em equilíbrio, que propõe a sensação física da calma. Esse objeto 
que se coloca sobre o rosto deve servir para fazer sentir o estado de 
neutralidade anterior à ação, um estado de receptividade ao que 
está em volta, sem conflito interior. Trata-se de uma máscara de 
referência, uma máscara de apoio para todas as outras máscaras. Sob 
todas as máscaras, máscaras expressivas ou máscaras da commedia 
dell’arte, existe uma máscara neutra que suporta o conjunto. (Lecoq, 
1997, p.47, tradução nossa)4

Se algumas das considerações sobre a máscara neutra são seme-
lhantes às de Jacques Copeau com relação à máscara nobre (como a 
intenção de fazer com que o rosto do ator desapareça para que pos-
samos perceber o corpo mais visivelmente), Lecoq também oferece 
características diferentes para o trabalho. Como pudemos observar 

 4 No original: “Le masque neutre est un objet particulier. C’est un visage, dit neutre, 
en équilibre, qui propose la sensation physique du calme. Cet objet, que l’on se met 
sur le visage doit servir à ressentir l’état de neutralité préalable à l’action, un état 
de réceptivité à ce qui nous environne, sans conflit intérieur. Il s’agit d’un masque de 
référence, un masque d’appui pour tous les autres masques. Sous tous les masques, 
masques expressifs ou masques de la commedia dell’arte, Il existe un masque neutre 
porteur de l’enssemble”. 
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pelo trecho citado, a neutralidade almejada por ele não é somente a 
do corpo, mas a criação de um estado de ingenuidade que permita 
uma disponibilidade maior para o jogo. Dessa maneira, a máscara 
neutra desenvolve essencialmente a presença do ator no espaço atra-
vés de um estado de abertura para a descoberta da diversidade de 
estímulos presentes nesse mesmo espaço.

É certo que o esvaziamento necessário para a recepção de novos 
estímulos também fazia parte do trabalho de Copeau, mas se para 
este o vazio gerado era um estado preliminar para a incorporação da 
personagem, para Lecoq a máscara neutra é, em si, uma persona-
gem, só que com um estado genérico de neutralidade. O ator deve, 
portanto, colocar essa máscara da mesma maneira que se coloca 
diante de uma personagem que pretende representar, ou seja, man-
tendo aquela distância necessária para jogar. A diferença principal 
é a de que, se uma personagem tem conflitos, a máscara neutra tem 
um estado ideal de equilíbrio.

Lecoq desmistifica o trabalho com a máscara neutra deixando 
claro que ela não é uma máscara simbólica e que não possui nenhum 
traço místico. Para desvanecer qualquer tipo de ideia contrária en-
tre os alunos, ele desenvolve exercícios que colocam a máscara em 
um ambiente cotidiano. Lecoq também afasta a máscara neutra do 
simbólico na medida em que pretende encontrar o signo essencial de 
uma situação: aquele que não está ligado a nenhum contexto parti-
cular, nem a uma personagem.

Assim fica claro que é característica do pensamento de Lecoq 
a tentativa de sintetizar a multiplicidade de possibilidades em um 
denominador comum, algo que pudesse ser anterior a uma determi-
nada escolha poética. Daí a busca constante do signo que seria a base 
de todos os outros, como “o adeus de todos os adeuses” ou “a árvore 
de todas as árvores” (o que já estaria presente na própria criação da 
máscara neutra, que pretende ser um possível estado ideal de neu-
tralidade ao permitir ao ator tocar a dinâmica profunda da situação).5

 5 “Eu creio muito nas permanências, naquilo que é ‘a árvore de todas as árvo-
res’, ‘máscara de todas as máscaras’ ‘o equilíbrio de todos os equilíbrios’”. 
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Podemos perceber a mudança de perspectiva que ocorre com 
o trabalho da máscara no desdobramento de Copeau para Lecoq. 
Apesar de ambos estarem lidando com instrumentos semelhantes e 
que possibilitam a construção de caracteres-tipos, Lecoq, ao retirar 
de sua pedagogia qualquer possibilidade mística, acaba tendo de re-
tirar também a expressão simbólica da máscara. É nesse sentido que 
podemos compreender a maneira como reconhece o seu trabalho 
com a máscara diferente daquele realizado no teatro dançado orien-
tal, de gestos codificados e precisos. De acordo com Jacques Lecoq: 
“A dimensão simbólica é uma dimensão importante do teatro, mas 
ela vem depois do nosso trabalho: não se podem realizar gestos 
simbólicos codificados sem lhes nutrir daquilo de que é feita a vida” 
(Lecoq, 1997, p.70, tradução nossa).6

Percebemos que, ao utilizar a máscara com a função pedagógi-
ca, Lecoq coloca algumas restrições às possibilidades expressivas 
desse objeto. O intuito é despertar certas qualidades que considera 
importantes para o trabalho do ator. Com isso, acaba por valorizar 
algo que se assemelharia a um signo ideal (contido, por exemplo, no 
exercício que busca o “adeus de todos os adeuses”), mas ao mesmo 
tempo reconhece a impossibilidade desse projeto, pois apesar do uso 
da máscara com a intenção de uma neutralidade ideal sobre o rosto, 
o corpo do ator ainda representaria a particularidade de cada indi-
víduo. Essa busca seria, portanto, uma abstração necessária para o 
trabalho, sendo seu objetivo, na verdade, inalcançável.

Como continuidade ao trabalho com a máscara neutra, em um 
determinado momento do aprendizado em sua Escola, a “folha em 
branco” começa a ser preenchida. A partir do estado de neutrali-
dade possibilitado pela máscara neutra, Lecoq passa a desenvolver 
também outros improvisos que identificam este trabalho a diversos 

No original: “Je crois beaucoup aux permanences, a ce qui est ‘l´arbre de tous les 
arbres’, le ‘masque de tous les masques’, ‘l’équilibre de tous les équilibres’” (Lecoq, 
1997, p.32, tradução nossa).

 6 No original: “La dimension symbolique est une dimension important du théâtre, 
mais elle vient aprés notre travail: on ne peut réaliser des gestes symboliques codés 
sans les nourrir de ce qui fait la vie”.
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elementos da natureza. Propõe, em improvisos, que os alunos en-
trem em contado com a dinâmica da terra, do fogo, da água etc., de 
sorte que, por exemplo, quando tenham de atravessar uma floresta 
imaginária, devam ser essa floresta. Todo esse trabalho do primeiro 
ano tem um objetivo: chegar ao jogo da personagem, pois, para Le-
coq, da mesma maneira que os atores acolhem uma cor, um animal 
ou um elemento da natureza, devem ser capazes de acolher determi-
nado caráter.

A identificação com as diversas possibilidades de elementos da 
natureza é um momento do trabalho necessário para o aluno com-
preender aquilo que Lecoq chama de transferências. O objetivo é 
atingir um nível de transposição teatral fora do jogo realista, apoian-
do-se nas dinâmicas da natureza, para melhor representar aspectos 
humanos. Esse processo pode se dar de duas maneiras: humanizan-
do os elementos da natureza (fazendo, por exemplo, com que uma 
árvore fale como uma personagem), ou, ao contrário, partindo da 
personagem humana para fazer surgir traços de outros elementos ou 
animais. Fica claro, portanto, como o trabalho de Lecoq também se 
apoiará sobre os elementos grotescos contidos na máscara para criar 
um distanciamento entre ator e personagem.

Como já dito, para Lecoq há uma grande diferença entre os ato-
res que exprimem a sua vida e aqueles que jogam de modo verdadei-
ro. A máscara, enquanto objeto que está entre a relação do ator com a 
plateia, permite que os alunos compreendam que eles não atuam eles 
mesmos e sim que atuam consigo mesmos, daí o trabalho de transpo-
sição que estabelece com animais e outros elementos. O intuito é que 
exista uma relação triangular entre o ator, o animal-elemento e a 
personagem. Na nossa compreensão, tal relação levaria novamente o 
ator a trabalhar a sua presença em cena como significante e represen-
tativa, na medida em que impossibilita qualquer identificação com 
a personagem.

Para o aprendizado do que vem a ser a transferência na criação de 
um caráter, Lecoq oferece ao aluno o contato com máscaras diversas, 
intituladas de expressivas. O conceito de máscara expressiva é algo 
amplo no pensamento de Lecoq e abarca tanto as máscaras larvárias 

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   123 04/06/2018   16:00:14



124  VINICIUS TORRES MACHADO

como as de caráter e, ainda, as utilitárias. No entanto, para ele, estas 
últimas (que são as máscaras de esqui, de solda, de mergulho etc.) não 
podem ser utilizadas no teatro, pois a verdadeira máscara é aquela que 
contém uma humanidade, que impõe uma transposição para o ator e 
atinge certo nível de jogo diferente do cotidiano. Lecoq está interes-
sado é na máscara expressiva, que possibilita que as grandes linhas de 
uma personagem apareçam (Lecoq, 1997, p.63) e, ao mesmo tempo, 
apresente a figura humana, estruture e simplifique o jogo. Isso se tor-
na possível quando a máscara contém em sua forma apenas os traços 
característicos, o que acaba por delegar ao corpo as atitudes essenciais 
desse caráter, filtradas das complexidades psicológicas.

Para entender qual seria a possibilidade de jogo de cada uma 
dessas máscaras expressivas que lhe interessam, Lecoq percebe que 
pode tanto movimentá-las como objetos e provocá-las em várias di-
reções (para observar se através de um deslocamento de perspectiva 
a máscara sorri, se torna mais agressiva e assim por diante), como 
jogar com elas em diferentes situações e, através da ação, verificar se 
elas se adaptam ou não a um momento triste, a uma situação espor-
tiva, de ciúme etc.

Para Lecoq, há duas maneiras de estabelecer esse jogo com as si-
tuações que possibilitam revelar a máscara: procurando em primeira 
instância a psicologia da personagem, que conduz a determinado 
comportamento de onde aparecem movimentos corporais que ca-
racterizam a figura, ou deixando-se guiar pela forma somente, do 
modo como ela é proposta pela estrutura da máscara. Na segunda 
possibilidade, são as linhas e os contornos da máscara que vão su-
gerir a forma que o corpo deverá adotar na cena, estabelecendo, em 
consequência, um determinado caráter. Essa proposta de trabalhar 
por meio forma é principalmente abordada com relação à máscara 
larvária, mas, em ambos os casos, Lecoq deixa claro que uma másca-
ra expressiva não responde a toda provocação e está em jogo com os 
elementos de seu caráter que ressoam no ator.7

 7 “Entrar numa máscara é sentir o que a fez nascer, reencontrar o fundo da más-
cara, procurar em que ela ressoa em você. Depois será possível atuar, do dentro 
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Apesar de Lecoq procurar na máscara os contornos que possam 
filtrar o caráter das complexidades psicológicas, esse mesmo caráter 
possui diversas possibilidades expressivas e não está, de maneira 
alguma, cristalizado. Assim, com todas as máscaras, depois de o 
aluno jogar uma primeira vez, Lecoq lhe propõe fazer exatamente o 
inverso. Ou seja, se à primeira vista a máscara tem a aparência de um 
idiota, deve ser em seguida jogada como extremamente inteligente. 
O ator joga com aquilo que Lecoq denomina contramáscara, que 
possibilita trazer maior profundidade para a figura representada. 
Novamente, para que se revele esta contramáscara, é importante 
colocar a figura em diversas situações, pois somente elas evidencia-
rão essa personagem escondida em cada personagem, o seu oposto, 
que um conflito ou uma circunstância especial possibilita vir à tona. 
Lecoq compreende muito bem que o caráter da máscara se revela a 
partir da situação exterior em que se encontra, como observamos no 
capítulo anterior.

Compreende também que, mesmo através da máscara, uma 
representação humana não pode ser completamente rígida. É impor-
tante que uma máscara possa manifestar, assim que se jogue com ela, 
uma paleta variada de sentimentos. Estes não atrapalham a deter-
minação de um caráter, uma vez que ele não está ligado às paixões, 
mas às linhas de força que o definem. Por isso, para Lecoq, sempre 
será necessário mais de um elemento para manter a personagem de 
pé, como a imagem de um tripé. Um caráter, portanto, deverá ser 
sempre expresso a partir de três palavras: “orgulhoso, generoso e 
colérico”. Depois disso a pesquisa estende-se a todas as nuanças (ele 
é orgulhoso, mas medroso; colérico, mas gentil etc.), em variações 
possibilitadas conforme a situação diante da qual o caráter se coloca.

É somente após a compreensão do trabalho da máscara expressi-
va e da construção de caracteres que o aluno entra em contato com a 
máscara da commedia dell’arte, no segundo ano de estudos, quando 

de si”. No original: “Entrer dans un masque, c’est ressentir ce qui l’a fait naître, 
retrouver le fonds du masque, chercher em quoi il résonne em soi. Après quoi il sera 
possible de le jouer, de l’intérieur” (Lecoq, 1997, p.66, tradução nossa).
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são abordados os diversos territórios dramáticos. Devido às falsas 
imagens e clichês que os alunos trazem para os exercícios, como 
referência cultural dessa forma de teatro, Lecoq reconhece a dificul-
dade de trabalhá-las e, assim, coloca-se contra a maneira de jogar “à 
italiana”, considerada repleta de maneirismos e lugares-comuns. O 
próprio termo commedia dell’arte chega ao ponto de incomodá-lo, 
por carregar em si muitos conceitos cristalizados. Lecoq passa então 
a procurar o que está por baixo deste fenômeno, e o que encontra é a 
comédia humana.

No seu entendimento, a commedia dell’arte expressa as grandes 
trapaças da natureza humana: fazer crer, iludir, aproveitar-se de tu-
do etc. Todas as personagens são ingênuas e/ou malandras. Por isso 
o seu tema de base é montar uma armadilha, não importando por 
qual razão. Acontece que as personagens acabam sendo enredadas 
por suas próprias armadilhas, o que caracteriza um fundo trágico, 
que a comédia encobre. Lecoq também desconfia da questão me-
cânica dos canovacci tradicionais, e procura configurar situações em 
que a humanidade complexa das personagens possa aparecer. No 
entanto, essa humanidade complexa está longe de configurar um 
teatro interiorizado; para ele, a comédia humana é uma arte da in-
fância, quando se passa muito rapidamente de uma situação a outra, 
assim como de um estado emocional a outro.

Na comédia humana as situações são conduzidas ao extremo, 
elevadas ao máximo. As personagens estão sempre entre dois polos 
contraditórios que as retesam, extraindo-se delas extrema riqueza: o 
Arlequim é ingênuo e malandro ao mesmo tempo, o Capitão é forte e 
medroso, e assim por diante. Além disso, como nesse território dra-
mático tudo é elevado à máxima potência, a resposta a determinado 
impulso é ampliada, possibilitando que surjam daí até mesmo as 
acrobacias tão características da commedia dell’arte.

Em meio a tal sucessão de exageros, uma personagem pode 
morrer de tudo: de vontade, de fome, de amor ou de ciúme. Em 
consequência, e como é impossível permanecer para sempre no 
extremo de um sentimento (correndo-se até o risco de morrer de 
fome), a personagem é constantemente levada, de modo brusco, 
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de um sentimento a outro. Dessa maneira um Arlequim pode, por 
exemplo, chorar a morte de Pantaleão e se alegrar assim que a sopa 
estiver pronta.

No tocante à técnica corporal no trabalho com a máscara, Lecoq 
afirma que, nessa modalidade teatral, é necessário que o corpo seja 
perfeitamente articulado, para que fale ao público, mas distante do 
exibicionismo ou da valorização do virtuosismo. Afirma ainda que 
uma acrobacia, por exemplo, necessita estar plenamente justificada 
pelo drama, pois somente quando o drama investe o corpo de uma 
carga emotiva muito forte é capaz de fazer surgir os movimentos 
mais distantes do cotidiano.

Percebemos como Lecoq utiliza com cuidado o conceito de 
técnica no trabalho da máscara, com o objetivo de mantê-la em 
movimento contínuo dentro do universo teatral. Eis uma preocu-
pação fundamental, pois, em nosso entender, o termo “técnica” 
serve como instrumental de análise, sobretudo quando uma forma 
já alcançou sua plenitude. Para dizermos se tal ator tem boa técnica 
para realizar aquela tarefa, precisamos conhecer qual tarefa se pre-
tende realizar. Em trabalhos que buscam a experimentação de novas 
composições cênicas sem um conceito formal estabelecido a priori, 
podemos falar de técnicas sobrepostas, com aberturas para diferen-
tes estilos teatrais, em que até os momentos que reconhecemos como 
pouco técnicos se revelam necessários para a plena realização da 
pesquisa. Também é natural que esses trabalhos apresentem maiores 
lacunas na sua estrutura geral do que outros que se debruçam sobre a 
realização plena de uma linguagem já sistematizada.

Assim, Lecoq deixa claro que o seu ideal não é, de forma alguma, 
trabalhar o adestramento corporal, e que o trabalho técnico que de-
senvolve com a máscara tem exclusivamente um objetivo pedagógi-
co, não podendo ser transposto para a cena. Portanto, como já ficou 
claro, na sua pedagogia o estudo da commedia dell’arte não objetiva 
fazer o aluno aprender um estilo, mas descobrir o motor de jogo de 
um dado território dramático, a fim de inspirar-se para novas cria-
ções. Mais uma vez é importante aqui destacar que Lecoq diferencia 
seu trabalho com a commedia dell’arte daquele que caracteriza a 
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dimensão simbólica do Nô ou do Kathakali, cujos elementos perma-
nentes estão ligados a um teatro que atingiu o seu auge nas formas 
encontradas e tidas como perfeitas. De modo inverso, ele prefere 
trabalhar no momento em que a forma está para surgir e concentrar-
-se naquilo que impulsiona o jogo, a fim de analisar como o processo 
se desenrola.

Por fim, é preciso abordarmos outra zona conflituosa do trabalho 
com a máscara da commedia dell’arte, que diz respeito a seu potencial 
para a crítica social e política. Nas palavras de Lecoq:

Pesquisar uma commedia dell’arte contemporânea tem sido 
frequentemente o sonho das pessoas de teatro. Alguns desejariam 
renovar os arquétipos para inscrevê-los dentro da atualidade social 
e política. Tal abordagem me pareceu sempre discutível, pois, his-
toricamente, na commedia dell’arte as relações sociais são imutáveis. 
Existem os patrões e os empregados, mas o propósito não é o de 
mudar a sociedade. Trata-se de colocar em evidência a natureza 
humana na comédia feita de trapaça e compromissos indispensáveis 
à sobrevivência das personagens. Um Arlequim não faz greve, ele se 
arranja. (Lecoq, 1997, p.96, tradução nossa)8

No entanto, as linhas de pesquisas que tomam a estrutura cênica 
da máscara como instrumento de crítica social e política continuam a 
se desenvolver e se apoiam, paradoxalmente, nas técnicas de trabalho 
de Lecoq, o que torna necessário, neste estudo, compreender quais 
elementos de sua concepção teatral possibilitam essa abordagem.

 8 No original: “Rechercher une commedia dell’arte contemporaine a souvent été le 
rêve des gens de théâtre. Certains souhaiteraient renouveler les archétypes pour les 
inscrire dans l’actualité sociale ou politique. Cette démarche m’a toujours semblé 
discutable car historiquement, dans la commedia dell’arte, les relations socials sont 
immuables. Il y a des maître e des valets, mais le propos n’est pas de changer la 
société. Il s’agit de mettre en lumière la nature humaine dans as comédie faite de 
tricheries et de compromis indispensables à la survie des personnages. Arlequin ne 
fait pas grève, il s’arrange”.

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   128 04/06/2018   16:00:14



A MÁSCARA NO TEATRO MODERNO  129

A máscara como signo na representação

Para compreender como ocorre a transformação da máscara de 
símbolo sugestivo em signo representativo (o que permite seu uso, 
tanto como ferramenta pedagógica, como instrumento de discurso 
crítico), utilizaremos como base algumas das ideias de Jean-François 
Lyotard sobre a representação, contidas no texto O dente, a palma 
(1997, p.282). O objetivo é relacionar essas ideias a um modo de jogo 
com a máscara característico da trajetória de trabalho que se inicia 
com Jacques Copeau e tem seu ápice na pedagogia de Jacques Lecoq.

Para tanto, precisamos observar que algumas das características 
dessa linha de trabalho têm sua origem nos objetivos de Jacques 
Copeau ao se aproximar da máscara e da commedia dell’arte. Como 
dissemos, Copeau era, dentre os modernistas, o que mais compreen-
dia a commedia dell’arte com uma visão idealista. O ponto de partida 
de seu trabalho era usar os princípios contidos no teatro italiano para 
a criação de uma nova dramaturgia, com personagens modernas da 
mesma grandeza das de Molière. Além disso, a cena vislumbrada 
por Copeau deveria estar livre dos acessórios realistas para desenvol-
ver uma escritura cênica que, a partir do jogo dos atores e das con-
venções da commedia dell’arte, acabaria por valorizar a compreensão 
da fábula pelo espectador.

Em sua argumentação sobre um possível teatro energético (que 
tentaria se emancipar da representação), Lyotard contesta alguns 
elementos semelhantes aos encontrados na linha de trabalho com 
a máscara de que estamos tratando. Sobre o que vem a ser a repre-
sentação, oferece-nos uma imagem-síntese: “Eu tenho uma dor de 
dente, eu fecho meu punho, minhas unhas se enterram na palma da 
minha mão. Dois investimentos da libido. Devemos dizer que a ação 
da palma da mão representa a dor do dente?” (Lyotard, 1997, p.282, 
tradução nossa).9

 9 No original: “I have a toothache, I clench my fist, my nails gig into the palm f 
my hand. Two investments of the libido. Shall we say that the action of the palm 
represents the passion of the tooth?”.
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Segundo Lyotard, as unhas que pressionam a palma da mão e 
a dor de dente são “dois investimentos da libido”, mas a mão não 
representa o dente. O deslocamento da libido pode tomar inúmeras 
direções e significações. Assim, ao se destruir a irreversibilidade de 
um ponto a outro, destrói-se também a ideia de signo, compreendi-
do como algo que se coloca para alguém no lugar de alguma outra 
coisa. Para esclarecer essa substituição, Lyotard exemplifica:

Peguemos dois lugares, A e B. Um movimento de A para B 
significa duas posições e um deslocamento. Agora declaremos que 
B vem de A, nós não estamos mais tomando a posição B positiva-
mente, afirmativamente, mas em relação a A, subordinada a A, ela 
mesma ausente. B é transformado em nada; uma ilusão de presença, 
seu ser está em A. (1997, p.282)10

Na passagem das aspirações simbólicas de Craig para o trabalho 
que se desenvolve a partir das ideias de Copeau, a máscara estará a 
serviço de uma fábula e, com esta, a serviço da criação de uma repre-
sentação em que ao tempo cênico se sobrepõe o tempo da imaginação 
do espectador. Não é a materialidade da cena que sugere imagens 
que podem ou não levar ao desenvolvimento de histórias. Ao con-
trário, é da fábula e do conjunto de ações lógicas que a materialidade 
da cena deriva. A força do acontecimento cênico está naquilo que 
ele representa. Os gestos e as ações passam a ser signos de raiva, de 
tristeza etc. Podemos dizer que aqui, de novo, o ponto B não é mais 
concebido como algo independente, com força positiva própria. Pelo 
contrário: seu ser, em vez disso, está em A. Esses conceitos explicam 
muito do interesse de Copeau em trabalhar, a fim de potencializar a 
fábula, as convenções da commedia dell’arte.

 10 No original: “Take two places A and B, a move from A to B means two positions 
and a displacement; now declare that B comes from A, you are no longer taking 
B’s position positively, affirmatively, but in relation to A, subordinated to A, itself 
absent ( gone by, hidden). B is turned into nothingness; as an illusion of presence, 
its being is in A”.
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O processo de deslocamento no teatro, em que o fluxo da libido 
se transforma em representação, é analisado por Lyotard a partir 
das ideias encontradas em Zeami, Antonin Artaud e Bertolt Brecht. 
Quanto ao tratado de Zeami, Lyotard (1997, p.283) enxerga, na 
exaustiva organização e divisão de elementos (que dirá ser o sonho 
de qualquer semiótico), dois direcionamentos principais: o primado 
da significação e a busca de um grande encontro. Ambos estarão 
presentes, também, no jogo da máscara.

Sobre o primado da significação, Lyotard observa que, na visão 
de Zeami, o ator teria de desaparecer como presença (utilizando uma 
máscara, por exemplo, ou escondendo suas mãos quando represen-
tar uma figura feminina) para realizar totalmente um sistema de sig-
nos. Esse modelo de interpretação é na verdade, e paradoxalmente, 
a não interpretação. Ainda em Zeami, quando da necessidade de 
interpretação cênica sem uso da máscara, o ator deveria cuidar para 
não recorrer à expressão facial, evitando o perigo de tornar visível 
o invisível e, com isso, confundir a distância entre frente e verso (a 
mesma distância necessária entre A e B). É nesse sentido que com-
preendemos que, para Zeami, um ator se torna realmente um signo 
quando não faz nada, significando o vazio, como um boneco.

Os paralelos com a utilização da máscara por Jacques Lecoq são 
muitos. Podemos dizer que, dentre os objetivos a serem alcançados 
com uso da máscara neutra (que serve de base a todo o seu trabalho 
pedagógico), está o de neutralizar a presença cotidiana do ator,11 o qual 
deve levar poucos traços da própria personalidade para a cena. Lecoq 
insiste diversas vezes na importância de a máscara (qualquer que seja) 
não se confundir com a face do ator e indica que, para tanto, ela deve 
ser maior ou menor em relação ao rosto de quem a usa. Tendo em 
vista as ideias Lyotard, esse distanciamento necessário entre o ator e a 
personagem por ele representada, situaria a máscara neutra na mesma 
distância entre frente e verso, indispensável para o ato de significar.

 11 É importante ressaltarmos que a máscara neutra tem origem na máscara nobre 
desenvolvida por Copeau, criada, por sua vez, a partir das máscaras do Nô, 
forma teatral da qual partem as reflexões de Zeami.
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Isso não significa que, nas proposições de Lecoq, o trabalho com 
a máscara seja completamente esvaziado, sem fluxos e deslocamen-
tos de energia. Na verdade, assim como na teoria de Zeami, a se-
miótica presente nesse tipo de trabalho com a máscara se frustra por 
outra direção: a da libido. Lyotard aborda então o segundo direcio-
namento que identifica no tratado de Zeami: a busca de um grande 
encontro. Esse encontro deverá seguir um desejo de intensidade e a 
procura por uma potência.

Lyotard (1997, p.284) percebe que em Zeami os elementos são 
divididos e relacionados com o intuito de permitir a produção de afe-
tos de grande intensidade. Os signos não devem apenas representar, 
mas permitir ações. Os procedimentos, outrora bem organizados, 
dão lugar a um fluxo em movimento, a um tipo de efetividade por 
meio do afeto que pertence à economia da libido. O mesmo ocorre 
nas proposições de Lecoq com relação à máscara, ou seja, a busca 
por uma intensificação energética do aparato teatral. Mantendo as 
devidas diferenças entre o pensamento de Jean Dasté e Lecoq, é in-
teressante notar como o primeiro evoca o teatro Nô para falar desse 
fluxo de intensidades que surge no seu trabalho com Copeau:

No Japão, durante a representação de um espetáculo Nô, esse 
delírio surge no ator em alguns momentos do espetáculo, insólito, 
único. O público o espera assim como o espera o ator; ele não irá 
se reproduzir jamais do mesmo jeito, ele se chama “A flor do Nô”. 
(Dasté apud Leabhart, 1995, p.155, tradução nossa)12

O que acontece é que, tanto no Nô como no trabalho da más-
cara aqui analisado, essa intensificação energética ainda está presa 
numa malha de signos, numa semiótica da cena. É por isso que um 
dos princípios mais caros a Lyotard nas ideias de Artaud é a inten-
ção de deslocar afetos através do deslocamento das unidades bem 

 12 No original: “Au Japon, durant le representation d’un No, ce délire surgit chez 
l’interprète à certains moments du spectacle, insolite, unique. Le public l’attend 
comme l’attend le comédien: il ne reproduira jamais de la même façon; on l’appelle 
‘La fleur du No’”.
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ordenadas. Tal deslocamento levaria consequentemente a uma “des-
concatenação” do discurso.13 Segundo Lyotard, Artaud pensa em 
destruir a predominância da língua e a supressão do corpo no teatro 
ocidental para redescobrir aquilo a que denomina o desempenho da 
libido.14

Contudo, mesmo sendo o trabalho da máscara uma valorização 
do corpo, ela está longe de possibilitar a sua total liberação, uma vez 
que os fluxos de energia mobilizados são rapidamente organizados 
dentro de alguns princípios de jogo, certas regras que funcionam 
como uma sintaxe. Esta, inclusive, instaura um padrão de leitura 
que direciona o olhar do público, através da triangulação e do foco. 
Assim, a fruição da cena se aproxima à leitura de um texto, em que 
uma máxima gramática de gestos e ações impede qualquer tipo de 
discrepância, descontinuidade ou “desconcatenação” do discurso.

A partir da experiência prática, vale mencionar aqui como, 
no princípio de meu próprio trabalho de ator com a máscara, me 
impressionava a maneira como ela proporcionava uma organização 
para os fluxos de energia. Muitas vezes, ao atuar com ela, eu podia 
perceber o momento em que relacionava alguns desses fluxos a 
determinado gesto ou ação. Dessa maneira, todas as sensações vi-
venciadas por trás da máscara se transformavam em signos no seu 
exterior.

É claro que essa organização em signos não está exclusivamente 
atrelada à utilização da máscara, mas esse acessório, por sua capa-
cidade de aproximar o homem do objeto, transforma o exterior do 

 13 “O segredo do teatro é espaço em dissonância, a discrepância entre os timbres 
da voz e a dialética da desconcatenação o do discurso” (Artaud apud Murray, 
1997, p.282).

 14 Contudo, segundo Lyotard, Artaud para no meio do caminho dessa genera-
lizada “dessemiotização”. Isso por que, segundo Artaud, para se alcançar tal 
intensidade era necessário construir novamente ferramentas que funcionariam 
como uma linguagem, um sistema de signos, uma gramática de gestos ou hie-
róglifos. Portanto, Artaud permanece um europeu ao inventar um novo acordo 
entre corpo e sentido. A mutilação do corpo de que procura fugir (ocasionada 
pela predominância do texto) retorna através dos hieróglifos balineses (o léxico 
e a sintaxe da mímica, da música, da dança, como o faz o teatro Nô).
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ator em aparência, superfície, o que pode ser utilizado para realçar 
a sua possibilidade de significação. Assim, num primeiro momento, 
as imagens criadas sobre a cena se desdobram em fábulas através 
da construção lógica das ações. Em seguida, porém, a tais fábulas 
podem se aliar ainda determinados discursos críticos. Normalmente 
isso ocorre no jogo da máscara da commedia dell’arte por meio da 
associação de cada figura a uma determinada categoria social.

Desse modo, a capacidade que todo jogo cômico possui de deses-
tabilizar o poder, o dogma e a autoridade (a fórmula básica de riso 
contida na inversão da relação entre o esperto e o bobo) se transforma 
em representação da luta de classes através da relação patrão-empre-
gado contida nas máscaras de Pantaleão e Arlequim. O que sucede é 
que o teatro que se apoia sobre essa base crítica, visando combater o 
poder, acaba contraditoriamente por instituir uma nova hierarquia: 
a do primado do discurso crítico.

Deve o teatro se limitar a uma função crítica? Segundo Lyotard, 
essa é a solução brechtiana. Em Brecht, a efetividade é definida 
como um processo de entendimento. O teatro objetiva fazer reco-
nhecer que existe uma estrutura conectando o dente e a palma, ou 
seja, determinado comportamento a uma infraestrutura ou a uma 
ideologia.15

As ideias de Lyotard colocam em cheque boa parte do teatro de 
máscara que procura estabelecer um discurso crítico a partir do seu 
poder de significação. Para ele (1997, p.287) o teatro energético deve 
produzir eventos que são efetivamente descontínuos, com indepen-
dência e simultaneidade de barulhos-sons, palavras e organizações 
dos movimentos corporais. Pois é ao diminuir a potência do signo 

 15 Portanto, se há um espaço entre A e B (nihil), precisa existir algo que conecte 
(religio) esses dois pontos. Nesse sentido Lyotard (1997, p.286) dirá que o que 
funciona como religião em Brecht é o aparato da língua marxista. Esta traba-
lha como um sistema de crenças, não somente de que existem determinações 
sociais que correspondem às estruturas econômicas, mas de que estas deter-
minações formam um léxico de paixão histórica que produz e governa todo o 
deslocamento de afeto do público teatral. Por correlacionar o desempenho e 
o desempenhado, a semiótica marxista é tão arbitrária no teatro como qualquer 
outra semiótica.
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que impossibilitamos a relação de poder hierárquica existente na 
dominação do escritor + encenador + coreógrafo sobre aquilo que se 
denominam signos e aquilo que se denomina espectador.

O intuito de um possível teatro energético vislumbrado por 
Lyotard não é fazer nenhuma alusão à dor de dente quando o punho 
fechado é o foco, nem o contrário. Seu objetivo não é dizer que tal 
coisa significa tal coisa. Seu objetivo é produzir, sem intencionali-
dade, a alta intensidade (por excesso ou falta de energia) do que está 
presente.

Quando confrontadas com o trabalho da máscara, essas proposi-
ções acabam por explodir sua estrutura. Não apenas fazem repensar 
o seu discurso crítico, como vimos anteriormente, mas também 
levantam o questionamento de se é possível a máscara diminuir seu 
poder de representação em função da sua qualidade presencial. Pois 
a máscara é, em princípio, o outro invocado, aquele que não está 
presente. Sabemos que em outras culturas a máscara não representa a 
divindade, ela é a divindade. No entanto, isso faz parte de um pacto 
cultural distante das perspectivas deste trabalho.

Em nosso contexto, podemos vislumbrar dois caminhos para um 
novo investimento sobre a máscara: de um lado, existem as diversas 
possibilidades de mascaramentos, na pesquisa de materiais que 
possibilitem ao ator criar figuras ao invés de caracteres. De outro, o 
intuito seria, não o de fugir à representação dos caracteres-tipos, mas 
buscar fissuras nesta representação. É em torno dessas reflexões que 
construiremos o capítulo seguinte.
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