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5  
umA PortA que se Abre

O trabalho com a máscara da Cia. Troada

Neste capítulo, pretendemos expor de que maneira o material 
recolhido e analisado ao longo deste livro pôde influenciar meu tra-
balho artístico como diretor e dramaturgo da Cia. Troada. Se o ob-
jetivo sempre foi o de possibilitar novas construções cênicas a partir 
da máscara, era natural que aqui também se elaborasse um possível 
caminho para a criação. O que apresentaremos são alguns elementos 
que nortearam o projeto de pesquisa com máscaras em A porta (Cia. 
Troada),  que resultou na criação de um espetáculo teatral.1 Mas sa-
bemos que a criação do espetáculo não poderá abarcar todas as ideias 
aqui apontadas, uma vez que estas necessitariam de um processo de 
investigação mais longo e aprofundado do que os recursos nos possi-
bilitam neste momento. O que estamos traçando é o farol para onde 
se direcionam os nossos desejos artísticos.

Assim, o que se verá são algumas ideias que guiarão a concep-
ção geral do processo, além dos modelos de máscaras que serão 
trabalhados durante a pesquisa. Como muitos dos elementos que 

 1 O espetáculo teve apoio do Prêmio Mirian Muniz de Teatro, para estrear no 
primeiro semestre de 2010.
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138  VINICIUS TORRES MACHADO

desenvolveremos em A porta são consequência desta pesquisa, 
apresentar os princípios norteadores de nosso processo ilustra a 
possibilidade de transformar o pensamento teórico aqui elaborado 
em impulso para a prática artística. Por isso, apesar das limitações já 
descritas, não pudemos deixar de incluir aqui nossa possível proje-
ção para o trabalho da máscara.

Porém, se, de um lado, as ideias que norteiam o espetáculo a 
ser construído são um desenvolvimento natural desta pesquisa, de 
outro, são também fruto das inquietações práticas da Cia. Troada. 
Portanto, para que a apresentação das questões que envolvem o pro-
jeto A porta seja coerente, é preciso estabelecer alguns elementos da 
trajetória de nossa Companhia, a fim de relatar as descobertas e as 
dificuldades encontradas nos espetáculos anteriores. Na realidade, 
na maioria das vezes são as dificuldades os elementos mais impor-
tantes para a compreensão do projeto. Como nossos espetáculos 
sempre nasceram da tentativa de forçar a máscara para territórios 
desconhecidos, o que observamos a partir desse procedimento é até 
que ponto a expressividade do trabalho da máscara se manteve nessa 
nova zona de possibilidades. Assim, a negação de alguns expedien-
tes utilizados anteriormente sempre foi um movimento necessário 
para continuar a evolução da pesquisa.

O princípio de experimentação estava presente desde Espera, o 
primeiro espetáculo do grupo, realizado a partir de fragmentos do 
texto Esperando Godot, de Samuel Beckett. Nesse trabalho, o de-
safio não estava apenas em unir a máscara com o universo artístico 
de Beckett, mas, também, no processo de ensaio a partir do uso de 
máscaras expressivas inteiras que não permitiam a fala. Criadas por 
Elisa Rossin (desde então atriz e mascareira do grupo), as máscaras 
apresentavam traços fortes e precisos, de acordo com a máxima 
expressividade que se buscava do ator. Contudo, em Espera, a ex-
plosão de energia que se objetivava levava muitas vezes o trabalho do 
intérprete a um tônus tão elevado que dificultava a fluidez necessária 
para o jogo cênico. Este fator limitante, somado à inexistência de fala 
no processo de ensaio, levou o espetáculo a ser construído com uma 
precisão milimétrica, com uma máxima pintura gestual e com uma 
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energia que se aproximava das obras de Pieter Bruegel e de Hierony-
mus Bosch.2 Esse foi o início das pesquisas em torno do grotesco e da 
visualidade da máscara.

A utilização da máscara inteira expressiva trouxe, porém, algu-
mas questões que não conseguíamos resolver. A construção de uma 
dramaturgia tendo por base somente a utilização de ações e gestos se 
revelou extremamente difícil. Compreendemos que, naquele mo-
mento, o trabalho com a máscara inteira deveria se dar somente no 
processo de ensaios. Essa máscara era um importante instrumento, 
que impossibilitava os improvisos iniciais de caírem no falatório e, 
consequentemente, valorizava as ações, base de todo trabalho da 
máscara que descende da commedia dell’arte.3 Todavia, o uso do si-
lêncio, que aumentava a capacidade sugestiva da máscara, tornou-se 
desde então um elemento interessante, e esperávamos o momento 
certo para integrá-lo à nossa criação.

No entanto, no espetáculo posterior, A metamorfose, adaptado 
da obra de Franz Kafka, o trabalho em torno do silêncio ainda não 
foi possível. A máscara inteira expressiva continuou sendo utilizada 
somente como instrumento de criação no processo de ensaio pois, 
naquele momento, outros desafios tomaram conta da pesquisa. 
Na realidade, como veremos mais adiante, o projeto A porta é uma 
tentativa de retomar algumas questões que não puderam ser bem 
trabalhadas no espetáculo que o antecedeu. Portanto, a análise de 
A metamorfose é fundamental para esboçar o projeto de encenação e 
dramaturgia que pretendemos desenvolver.

Um dos objetivos que sempre guiou a Cia. Troada foi redimen-
sionar a máscara dentro de um universo expressivo menos “solar” 
como o da commedia dell’arte, aproximando-a, consequentemente, 

 2 O espetáculo, além de unir a máscara ao universo desses pintores e de Samuel 
Beckett, estabelecia ainda uma conexão com a atual realidade paulistana. As-
sim, os mendigos beckttianos eram representados vivendo sobre um carrinho, 
que poderia remeter àqueles dos catadores de papel do centro da cidade de São 
Paulo.

 3 Naquele momento ainda estávamos trabalhando com uma máscara muito pró-
xima das características da commedia dell’arte.
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140  VINICIUS TORRES MACHADO

de outras regiões mais noturnas e terríveis do nosso imaginário. 
Talvez, sem que o soubéssemos naquele momento, estivéssemos 
intuindo a proximidade da máscara com aquela estranha sensação 
experimentada com os bonecos de cera, a mesma que conduzira 
Maeterlinck a reconsiderar o seu uso em cena. Assim, da mesma ma-
neira como essa linha de pesquisa havia nos levado até a dramaturgia 
de Samuel Beckett, acabou também por nos conduzir ao universo 
expressionista de Franz Kafka.

No entanto, a ideia de uma adaptação do conto A metamorfose pa-
ra a linguagem da máscara não foi o ponto de partida do espetáculo. 
Na realidade, a obra de Kafka representou a possibilidade de agregar 
uma fábula potente para uma primeira imagem vislumbrada: um ca-
sal de meia idade tendo de lidar com algo fantástico e desconhecido, 
que se encontrava atrás de uma porta. Percebemos que, invertendo a 
óptica do conto, colocaríamos em primeiro plano a história da famí-
lia Samsa. Nela, os pais de Gregor também tinham que se relacionar 
com seu filho transformado em algo repugnante do outro lado da 
porta. Destarte, não só estaríamos em consonância com o universo 
daquela primeira imagem que guiava o nosso processo, como tam-
bém teríamos um princípio para a criação da dramaturgia.

Devemos destacar que o objetivo de deslocar o trabalho da 
máscara para longe do universo da commedia dell’arte não envolvia 
somente uma mudança no tratamento visual da matéria. A principal 
dificuldade estava na criação de uma dramaturgia que não lidasse 
necessariamente com os modelos conhecidos de relações e quipro-
quós característicos da comédia italiana. Por isso, a adaptação do 
conto A metamorfose oferecia um trilho por onde correr a nossa con-
cepção dramatúrgica.

Outro aspecto ainda nos interessava neste trabalho: colocar a 
máscara dentro de uma casa (ou seja, em um universo cotidiano) e 
assim observar de que maneira ela poderia se reorganizar naquele 
ambiente. Mas, a partir daí, novas dificuldades começaram a surgir. 
Percebemos que aquele tipo de máscara com que trabalhávamos, 
embora um pouco mais suavizada que a da montagem anterior, 
ainda possuía traços tão fortes que lhe impediam de estabelecer 
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uma relação cotidiana. A máscara não podia estar passiva em cena 
em nenhum momento. Ela deveria estar sempre agindo em torno 
de objetivos extremamente necessários para conseguir manter-se 
expressiva.4 Caso contrário, a máscara se descolava do rosto do ator, 
e o que víamos era um objeto sobre sua face e não a totalidade de um 
caráter-tipo.

Assim, percebemos que aquela máscara entrava em choque com 
a fábula que estávamos construindo naquele espetáculo. Com um 
processo conduzido sem nenhum recurso e, consequentemente, 
com pouco tempo de ensaio, não foi possível procurar o desenvol-
vimento de um novo tipo de atuação com outras máscaras. Além 
disso, no encontro entre os dois universos representado por um la-
do e outro da porta, a intenção era estabelecer também dois modos 
distintos de interpretação: o da família e o do filho. Nesse sentido, 
Gregor Samsa era a única figura não mascarada do espetáculo, o 
que exigia um trabalho específico para a elaboração de uma dife-
rente partitura gestual.

Todavia, naquele momento o problema de se desenvolver a más-
cara dentro do universo escolhido já tinha tomado conta de nossa 
energia criativa, e uma nova partitura gestual para Gregor Samsa 
não conseguiu se firmar no espetáculo. Como resultado final, tí-
nhamos um trabalho que conseguia realçar alguns aspectos visuais 
da máscara ao se aproximar de certas características da linguagem 
dos quadrinhos. Porém, o universo de pesadelo próprio da literatura 
kafkiana não se estabelecia.

Por fim, o processo foi marcado por uma transformação não só 
de Gregor Samsa, mas também do próprio autor deste projeto. Se me 
permitem trocar o academicismo com que tenho conduzido até aqui 
este texto por um relato artístico mais sensível e pessoal, é necessá-
rio dizer que o espetáculo coincidiu com o desenvolvimento de um 
tumor maligno que me acarretou dois anos de seguidas internações, 

 4 Esse princípio fica claro quando observamos anteriormente, no trabalho de 
Lecoq, que a urgência de viver seria característica principal da máscara da com-
media dell’arte. 
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fato desencadeador de um processo que marcou uma mudança de 
perspectiva em minha poética teatral, assim como algumas escolhas 
que envolvem o projeto A porta.

O espetáculo seguinte da Cia. Troada teve toda a sua dramatur-
gia construída nesse ambiente hospitalar. Porém, de modo inverso 
ao que se imaginaria, era sua construção que me possibilitava dis-
tanciar-me daquele momento. Nesse contexto, os aspectos noturnos 
com que tentáramos trabalhar até então representavam um contato 
com o vazio, com o nada e, consequentemente, com a morte, ele-
mentos que estavam fora de cogitação naquele momento da doença. 
Assim, a dramaturgia foi toda construída em torno da vivacidade da 
commedia dell’arte.

Criado para ser representado em parques, como um aconteci-
mento festivo, a peça se desenvolvia na forma de metáforas, com a 
elaboração de diálogos rimados e próximos ao cordel. Assim, A som-
bra das nuvens tratava da história de uma menina que deseja encon-
trar o fim de uma escada que sobe para o céu, mas percebe que o fim 
da escada é o fim dela própria. Ao encontrar o outro lado da escada, 
a garota também deixa de existir e se percebe personagem, retirando 
a própria máscara no final do espetáculo.

Embora o trabalho tenha sido bem recebido, foi novamente a 
partir da negação de alguns de seus elementos que começamos a 
desenvolver as ideias do projeto A porta. O princípio da mudança 
de perspectiva estava ao percebemos como A sombra das nuvens 
explorava a máxima significação a partir de sua composição feita 
por metáforas. O acontecimento cênico girava em torno da fábula, 
tendo todas as ações desdobradas em um conteúdo conceitual. Tra-
balhávamos, portanto, com o mesmo procedimento semiológico 
analisado no capítulo anterior, a partir do ensaio O dente, a palma, 
de Lyotard (1997).

Como passamos a questionar o desenvolvimento que havíamos 
dado para o trabalho, o momento final da peça, em que a persona-
gem Quina retirava a sua própria máscara, tinha se tornado uma 
imagem que sintetizava nossa trajetória. Naquele momento era 
também a Cia. Troada que retirava o mesmo tipo de máscara de sua 
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cena. Percebemos, então, que era necessário reprocessarmos a ma-
neira que observávamos o trabalho, pois o estudo da máscara cômica 
expressiva tal como o conhecíamos havia atingido seu limite. Assim, 
embora ainda continuássemos apresentando o espetáculo A sombra 
das nuvens, foi preciso uma pausa nas novas produções da Cia. Nesse 
sentido, o presente trabalho foi resultado desse longo processo de 
reelaboração de alguns parâmetros.

Também nesse período, um importante encontro aconteceu no 
estágio da atriz e mascareira Elisa Rossin na companhia teatral alemã 
Familie Flöz. Esta companhia desenvolve um trabalho com máscara 
que conflui para algumas das necessidades de nossa pesquisa. Tem 
por base a construção, a partir de traços caricaturais, de máscaras 
inteiras expressivas que se assemelham em proporção à máscara 
larvária de Lecoq. Porém, por serem as máscaras da Familie Flöz 
fortemente humanizadas, a ausência de fala não impossibilita que 
estabeleçam uma ampla gama de variações para o jogo. Da mesma 
maneira o gestual dos atores não está calcado numa hiperexpressivi-
dade, como é característico das máscaras que descendem da comme-
dia dell’arte.

Na realidade, as máscaras utilizadas pela Familie Flöz5 esta-
belecem seu melhor jogo explorando os elementos do cotidiano, 
através de toda uma sutileza gestual com ações mínimas e objetos da 
realidade. Talvez pelo exagero e a dimensão dos traços caricaturais, 
as máscaras acabam por realçar os mínimos movimentos do ator, 
numa clara inversão do modo com que trabalhávamos as máscaras 
até então. Ao mesmo tempo, essa máscara possibilita uma ampliação 
do imaginário pois, apesar de trabalhar com a mimese do cotidiano, 
seus traços em forma de caricatura apresentam como que a cons-
trução de outro universo. Esse universo reflete a nossa realidade, 
mas também permite o desenvolvimento de acontecimentos fan-
tásticos e inesperados de modo coerente com o imaginário absurdo 

 5 Esse modelo de máscara foi apreendido com um professor tchecoeslovaco, por 
Hajo Schüler e Michael Vogel, respectivamente ator-mascareiro e ator-diretor 
da companhia Familie Flöz.
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realçado. Assim, essas máscaras também podem jogar de forma 
semelhante ao palhaço, com ações incoerentes próximas daquilo 
que vislumbrávamos para o trabalho a partir das pesquisas no circo 
de Meyerhold e Copeau. Naturalmente, esse novo modelo nos 
permitia reelaborar alguns elementos que ficaram pendentes desde 
o espetáculo A metamorfose, como o trabalho em torno do silêncio e 
de elementos do cotidiano.

Porém, nossa intenção nunca foi repetir um modo de atuação ou 
uma técnica de máscara, mas desenvolver um trabalho original, que 
mesclasse algumas técnicas apreendidas às pesquisas que realizamos 
na Cia. Troada. Dessa maneira, o estudo desenvolvido na presente 
obra pôde fomentar amplamente a elaboração do projeto A porta, 
pois quando nos encontrávamos para idealizar esse próximo traba-
lho, esta pesquisa estava a pleno vapor e, naturalmente, o enfoque da 
pesquisa e do projeto artístico se influenciaram mutuamente.

No mesmo período, algumas questões relativas à montagem da 
peça A metamorfose retornaram. Na verdade, o que nos interessava 
era a tentativa de investir novamente na máscara para falar de um 
universo mais “noturno” que, junto da comicidade presente no no-
vo modelo de máscara que Elisa Rossin havia construído a partir da 
técnica aprendida, nos parecia uma possibilidade mais expressiva do 
que havíamos feito em A sombra das nuvens. No entanto, o problema 
estava em trabalhar com máscaras que não conhecíamos totalmente. 
Assim, na construção da dramaturgia (em parceria com Fernando 
Marcos Rodrigues), encaminhamos o início de nossas conversas 
apresentando o desenvolvimento de uma história. Pensávamos em 
nos concentrar somente nessas máscaras e construirmos uma fábula 
em que elas melhor se desenvolvessem.

Nesse sentido, retomamos alguns aspectos desenvolvidos no es-
petáculo A metamorfose que nos interessavam (principalmente aque-
la primeira imagem da relação entre o casal e a porta). Porém, com o 
andamento do trabalho, percebemos que a fábula que tentávamos 
construir atravancava o desenvolvimento da cena que vislumbrá-
vamos e que a dificuldade estava em abrir aquela mesma porta que 
existia na peça e que agora dava nome ao projeto. Adiávamos ficar 
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do seu outro lado, aquele que representava todo um modo desco-
nhecido de criação.

Compreendemos que não se tratava mais de estabelecer uma 
construção lógica para dar conta daquele universo, mas de adentrá-
-lo da mesma maneira como ele se constitui: disforme, contrastante, 
negando um sentido único. A questão que se apresentava a partir de 
então, e que não poderíamos mais evitar, era como conduzir a más-
cara em cena sem ter por base somente o primado da significação, e 
expandi-la para além da representação da fábula. Como A sombra 
das nuvens tinha sido primeiramente escrito para depois ser monta-
do, percebemos que ele privilegiava a representação e o entendimen-
to lógico da história. Assim, se ao invés disso abríssemos o trabalho 
para um acordo entre as imagens, explorando a máscara a partir da 
potência do acontecimento cênico, poderíamos construir algo tea-
tralmente mais interessante do que já havíamos feito. Afinal, “fazer 
uma imagem de tempos em tempos (‘está feito, fiz a imagem’), a 
arte, a pintura, a música, podem elas ter outra finalidade, ainda que 
o conteúdo da imagem seja bastante pobre, bastante medíocre?” 
(Deleuze, 2010, p.7)

No entanto, o trabalho apresentava, desde o início, um conteúdo 
sensível rico que não tínhamos coragem de tocar francamente, mas 
que nos possibilitaria um novo modo de construir a dramaturgia. 
Assim, quando pensamos em retornar para A metamorfose, primeiro 
quisemos abordar alguns elementos de sua fábula, mas logo perce-
bemos que o mais significativo naquela primeira montagem tinha 
sido o momento em que ela havia acontecido. Na verdade, estáva-
mos retornando não só à terrível atmosfera interna do espetáculo, 
mas também à do seu entorno, ou seja, os acontecimentos vividos 
durante o processo: as primeiras noites sem dormir por causa da dor 
e depois pelo medo da dor, um período de insônia que durou oito 
meses até o correto diagnóstico da doença antes mencionada.

Voltar para Kafka era voltar para os aspectos mais difíceis de 
todo aquele momento conturbado e que era sintetizado pelas segui-
das noites sem dormir. Os oito meses de insônia e a busca de um 
diagnóstico correto pareceram também muito próximos ao universo 
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kafkiano. A sensação angustiante de não conseguir achar a saída 
de uma situação era a mesma presente em toda a obra do escritor 
tcheco. Com tudo isso, a influência de Kafka na construção desse 
trabalho extrapolou o conto A metamorfose, passando também aos 
sonhos que ele anotava naquele limiar antes de dormir (na realidade, 
as imagens que lhe surgiam nos momentos em que não conseguia 
se entregar totalmente ao sono).6 Percebemos, então, que a insônia 
já havia se tornado o principal tema do espetáculo. A sensação de 
desacordo gerada na insônia (no momento em que todos dormem, 
eu estou acordado) era algo que ultrapassava a razão. Portanto, como 
a insônia é um pesadelo para quem está acordado, seriam as imagens 
oníricas que utilizaríamos para falar do tema.

No universo onírico, a mesma possibilidade simbolista da 
máscara de ser uma forma que revela o vazio, o nada, apresentava-
-se mais fortemente para nós. Em consequência, sabíamos que 
estávamos caminhando para um teatro mais hermético, não porque 
quiséssemos dificultar o entendimento, mas simplesmente porque 
a expressão do que não consegue ser racionalmente compreendido 
passa naturalmente por uma distorção das formas. Assim, certo her-
metismo também havia sido necessário nos espetáculos simbolistas, 
que vislumbraram os primeiros trabalhos com a máscara. A forma se 
tornava difusa porque o conteúdo também o era.

No projeto A porta, embora ainda estivesse presente, o desenvol-
vimento da fábula se empalidecia e abria espaço para os elementos 
materiais da composição. Assim, passamos a considerar como 
possibilidade a construção de uma dramaturgia mais estrutural. Sua 
base estaria nas sensações experimentadas de acordo com a mudança 
das horas durante a noite, isto é: a criação sensível das diferentes at-
mosferas na variação das horas escolhidas como representativas para 
aquele que tem insônia. Pois “o verdadeiro espólio só se encontra 

 6 “Noite de insônia. A terceira em seguida. Adormeço rápido, mas acordo uma 
hora depois, como se tivesse enfiado a cabeça no buraco errado. Estou comple-
tamente desperto com a sensação de não ter dormido nada ou de só ter dormido 
sob uma película muito fina; preciso voltar a dormir e parece que o sono me 
rejeita. E assim vai a noite inteira até por volta das cinco” (Kafka, 2003, p.25).
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nas profundezas da noite, na segunda, terceira, quarta hora” (Kafka, 
2003, p.127).

A partir desses estímulos e das respostas colhidas num trabalho 
conjunto com os atores, o objetivo é possibilitar que o teatro se tor-
ne uma caixa de sensações. Ou seja, conduzir o espectador pelas 
sensações que se revelam durante essa noite de insônia, em vez de 
contar uma história que possa desdobrar o tema em um conteúdo 
conceitual e enfraquecer seu sentido. Tal construção dramatúrgica, 
feita por blocos de cena, também nos possibilitará trabalhar com 
aquela brevidade e contraste, que evolui sem a necessária signifi-
cação, e que estava de acordo com o conceito de grotesco que nos 
havia interessado.

Contudo, ao longo da redação deste trabalho, percebemos que, 
num espetáculo de máscaras, para potencializar o efeito de estranha-
mento (princípio fundamental do grotesco) necessitamos que a uma 
determinada máscara apresentada estabeleça-se também o seu con-
traponto. Se trabalharmos a máscara com uma estética única dentro 
de um universo (por exemplo, somente com as máscaras aprendidas 
com a Familie Flöz), o espetáculo estará dentro de um ambiente 
conhecido. Sua ludicidade e fantasia encobririam os elementos 
contrastantes, ao passo que o grotesco necessita do contraste para se 
manter paradoxal e aberto a entendimentos diversos.

Portanto, ao trabalhar com o universo onírico que se apresenta 
no projeto, queremos evitar que as imagens criadas caiam numa 
esteticização da cena, a mesma que, a partir do jogo fantasioso, o 
trabalho A metamorfose havia tocado ao se aproximar do universo 
dos quadrinhos. Para tanto, pretendemos explorar os aspectos 
contrastantes da máscara, sua agilidade ao saltar de um plano 
ficcional para outro. Trabalharemos com o mesmo limiar entre o 
jogo do absurdo e do abismal que caracteriza o grotesco, mas não 
simplesmente na apresentação de um elemento e depois do outro. 
Em vez disso, pretendemos que o humor transpareça por meio do 
terrível, numa união de elementos contrários que nunca se estabelece 
e que nunca encontra o seu chão firme. Assim, não apresentaremos 
um lado e depois o outro da porta, mas os dois ao mesmo tempo, a 
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passagem já feita. A porta aberta para dois tipos de construção que 
se influenciam mutuamente.

Era da mesma maneira que Meyerhold via as máscaras da com-
media dell’arte pelo viés de Hoffman, e conferia a elas um tratamento 
romântico. E era também em função desses aspectos contrastantes 
que os seus trabalhos estavam repletos de máscaras e não máscaras, 
de uma profusão de mascaramentos que não eram somente en-
tendidos como máscaras sobre o rosto, mas como a construção de 
tipos, de máscaras-figurinos, com perucas e outros elementos. Esse 
princípio grotesco do trabalho de Meyerhold passou a guiar alguns 
de nossos pensamentos.

Nesse caminho de compreensão da máscara, ampliando-a para 
toda matéria plástica que o ator coloca entre sua expressão e a plateia, 
a pesquisa se voltava também para os trabalhos desenvolvidos nos 
espetáculos e festas da Bauhaus. Neles, a máscara (vista por um viés 
próximo do abstracionismo) havia feito que os artistas procurassem 
sua cor, suas linhas, o uso de diferentes materiais, explorando sua 
forma no espaço sem, contudo, perder suas dimensões figurativas.

Percebemos então que o projeto A porta deveria apontar outras 
possibilidades de trabalhos com máscaras além da realização de 
uma técnica única. No início deste livro, observamos que Craig ha-
via dito que as novas máscaras não seriam uma cópia das que já exis-
tiram, mas teriam de nascer de uma pesquisa plástica sobre diversos 
materiais. Tal será o estudo que a Cia. Troada pretende desenvolver 
a partir deste momento e que o projeto A porta irá apresentar os pri-
meiros passos. A questão que havia sido deixada em aberto desde 
o espetáculo A metamorfose (a da criação de dois universos contras-
tantes) retornara para nós. No entanto, não mais somente no uso ou 
não da máscara, mas as diversas possibilidades de mascaramento.
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Apontamentos para uma poética da máscara

Para que não nos percamos na multiplicidade de elementos que 
pode gerar uma pesquisa sobre diversas formas de mascaramento, 
estabelecemos alguns parâmetros de composição para o novo cam-
po de investigação que pretendemos adentrar. Sabemos que, para 
uma construção com máscara, não basta colocar um objeto sobre o 
rosto, mas deve-se estabelecer uma composição sensível a partir do 
trabalho do ator. Assim, como guia nessa escala de possibilidades de 
criação, colocamos dois limites que dão conta da extensão do traba-
lho que almejamos: máscaras entendidas como figuras e máscaras 
entendidas como caráter-tipo. Como a máscara de caracteres que 
trabalharemos já foi especificada mais antes,7 é preciso estabelecer 
alguns apontamentos do que entendemos por figuras e de que ma-
neira pretendemos aproximar esse conceito do trabalho da máscara.

Antes, devemos fazer a ressalva de que a compreensão da másca-
ra enquanto figura faz parte de um novo projeto de pesquisa e o que 
tentaremos nesse momento é estabelecer apenas algumas ideias, fru-
to do momento em que nos encontramos em nossos estudos, e como 
pretendemos continuar nesse território ao realizarmos o processo de 
A porta. Na realidade, o conceito da figura tem sido muito utilizado 
na linguagem teatral contemporânea e, mais especificamente, é com 
frequência um dos modos encontrados para falar da personagem 
com máscara. Porém, como na maioria das vezes a aproximação 
entre esse conceito e a máscara acontece de modo impreciso, não 
queremos correr tal risco. Pretendemos entender a construção de 
uma figura, não como um correlativo para a personagem cômica, 
mas dentro do regime do figural.

Sabemos que o regime do figural é primeiramente explorado por 
Jean-François Lyotard, no seu livro Discurso, figura (1979), com 
relação aos domínios da literatura e das artes plásticas. O modelo 
figural chamará atenção para os aspectos sinestésicos do objeto 

 7 Estamos trabalhando com o modelo de máscara de caráter construída por Elisa 
Rossin para o projeto A porta.
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Espetáculo A Porta; fotos de Marcelo Kahn; máscaras de Elisa Rossin; figurino 
de Eliseu Weide; direção e dramaturgia de Vinicius Torres Machado
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artístico e, portanto, seria contrário a todo idealismo racionalista que 
enfatiza o espaço discursivo. Para Lyotard, o discursivo diria respei-
to à ordem do signo e do linguístico, enquanto o figural é um acon-
tecimento libidinal irredutível à linguagem. Embora não tenham 
a cena como modelo, as ideias desenvolvidas nesse livro têm bases 
semelhantes às do texto O dente, a palma (Lyotard, 1997), analisado 
no capítulo anterior. Portanto, a passagem desse conceito para a cena 
é uma possibilidade viável, que nos permitiria dar conta dos aspec-
tos materiais da composição do ator. Destarte, não estaríamos mais 
convocando o espectador a significar um caráter construído, mas a se 
posicionar diante dos aspectos sensíveis de uma criação: suas linhas, 
suas cores, seus volumes e, até mesmo, a potência energética do seu 
acontecimento cênico, entre outros.

Para compreendermos a passagem complexa e ampla do conceito 
de figural em Lyotard para o teatro, nos apoiaremos no estudo Le 
personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition, 
de Jean-Pierre Ryngaert e Julie Sermon, (2006). Embora o teatro 
figural não seja o tema principal que norteia o livro, nele os autores 
dimensionam as diversas possibilidades da personagem no teatro 
contemporâneo, o que nos possibilita estabelecer algumas aproxi-
mações no tratamento da máscara como figura.

Assim, segundo Ryngaert e Sermon (2006, p.117) o termo “figu-
ra” foi invocado pela primeira vez para falar de uma personagem li-
terária por Maurice Blanchot (1987, p.287), a propósito da trilogia de 
romances de Samuel Beckett. O autor toma esse termo das artes plás-
ticas porque não se pode dizer nada da intimidade e da interioridade 
das personagens beckettianas. Elas estão lá, elas existem visivelmen-
te, mas o leitor não consegue fazer nada muito além de constatá-las.

Dessa maneira, as figuras não são mais do que superfícies que 
estabelecem poucas representações para além da obra. Têm seus 
princípios de coerência nelas mesmas, e não é nenhum problema 
que nós nos encontremos alheios diante da sua singularidade, sem 
um chão firme sobre o qual apoiar nosso horizonte de expectativas 
discursivas. A figura se coloca como uma força de aparição, uma 
atualização poética de um tema-imagem sensível.
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Contudo, se para Ryngaert e Sermon (2006, p.118) falar de figu-
ras é apreender a exterioridade do agente, esse conceito estaria muito 
próximo daquilo que analisamos anteriormente como característico 
do tipo. Talvez seja nesse ponto que se faça uma aproximação errô-
nea entre a máscara e a figura porque esta, diferentemente do tipo, 
não apresenta necessariamente elementos que se repetem (nada 
daquilo que é típico).

Na análise que Lyotard (1979) faz da figurabilidade na litera-
tura, o olho deve estacionar ante o sensível da linha e do traço, em 
vez de captar muito rapidamente o significado da palavra, a ponto 
de ouvir seu sentido mais do que ver seus caracteres. Do mesmo 
modo, o olhar sobre a figura na cena não deve compreendê-la como 
algo típico, ou seja, rapidamente reconhecível. A figura não só não 
representa uma pessoa particular da realidade, como também não 
determina nenhuma forma de composição que direcione o espec-
tador para além da obra. O espectador deve percorrer a obra com o 
seu olhar e suas sensações, não com o entendimento ou por meio de 
comparações com a realidade.

As figuras não são mais do que aparições que, em nome do jogo 
com a representação, recusam a ideia de permanência, profundidade 
ou densidade ontológica. Assim, no romance Molloy, de Samuel 
Beckett (2008), a figura central manca de uma perna, depois não tem 
uma perna e, ao final do livro, é simplesmente um tronco. Percebe-
mos os elementos exteriores que formam Molloy, mas eles estão em 
contínua mutação, de modo que não podemos definir com clareza 
quem ele é.

A passagem, no teatro contemporâneo, do estatuto de persona-
gem para o de figura também estaria relacionada ao enfraquecimen-
to da narrativa, pois o caráter se firma na construção desta, na leitura 
(significante) que damos à somatória de traços éticos revelados a 
partir das ações realizadas em função de determinado objetivo. Já a 
figura ultrapassa a fábula, assim como ultrapassa a necessidade de se 
apoiar na ilusão subjetiva do espectador. Portanto, firma-se na ob-
jetividade do fenômeno teatral, na presença imediata, no enquadra-
mento instantâneo, sem a necessidade de dramatização. No regime 
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figural, a escritura cênica se engaja em um processo de figuração que 
não é representativo (ilustrativo ou narrativo), mas performativo.

No entanto, o enfraquecimento da fábula como a construção 
bem-feita de intrigas não quer dizer que não exista mais a ficção. 
As figuras continuam a convocar a ficção, são presenças imaginárias 
que não constroem um plano ficcional único, mas planos variados 
que se sobrepõem, se contradizem e se recompõem a todo momento. 
O regime figural participa de uma dramaturgia do esboço, do início, 
da montagem, da elipse, em que a figura não constitui mais do que 
uma imagem deformada e esburacada, que é enviada parcial e pon-
tualmente à realidade. Ela privilegia a disjunção e a fragmentação, os 
mesmos elementos que vimos Lyotard estabelecer como referência 
no trabalho de Antonin Artaud para a criação de um possível teatro 
energético (Lyotard, 1997).

Dessa forma, no lugar de uma narrativa, o regime figural traba-
lha com uma rede de imagens que se deterioram tão rápido como se 
instalam, pois “o que conta na imagem não é o conteúdo pobre, mas 
a louca energia captada, pronta a explodir, fazendo com que as ima-
gens não durem nunca muito tempo” (Deleuze, 1992, p.11). Essas 
imagens constituem uma multidão de realidade-ficção em que, sem 
mentir nem combinar, tudo é provisoriamente verdadeiro. A signi-
ficação do que é estabelecido em cena se desvanece, pois:

[...] a imagem não se define pelo sublime de seu conteúdo, mas por 
sua forma, isto é, por sua “tensão interna”, ou pela força que ela 
mobiliza para produzir o vazio ou fazer buracos, afrouxar o torni-
quete das palavras, secar a ressudação das vozes, para se desprender 
da memória e da razão, pequena imagem alógica, amnésica, quase 
afásica, ora se sustentando no vazio, ora estremecendo no aberto. 
(Deleuze, 1992, p.9)

Entretanto, para fazer a imagem se colocar perante o entendi-
mento discursivo “não se trata absolutamente de guardar silêncio, 
é preciso ver também que tipo de silêncio que se guarda” (Deleuze, 
1992, p.7). Um dos desafios que a Cia. Troada terá de começar a 
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tocar a partir do projeto de A porta é que esse tipo de trabalho per-
formativo que leva à figura requer outro modo de interpretação, 
diferente daquele que normalmente utilizamos com as máscaras. 
A necessidade da máscara de estabelecer uma coerência interna 
que não seja necessariamente psicológica, mas que trabalhe com 
a clareza de sentido, tem de ser redimensionada ao se encadearem 
universos ficcionais descontínuos, com saltos bruscos de um plano 
a outro. Trabalhando com figuras, estaremos colocando de lado a 
necessidade do desenvolvimento lógico da ação, em favor de uma 
performatividade do ator.

Assim, Ryngaert e Sermon (2006, p.165), em uma visão que 
compreende a figura pelo texto e pela palavra, observa que o belo 
ordenamento expressivo é substituído, na escritura figural, pela ex-
ploração cromática da voz, em que não é mais o sentido das palavras 
o que se pede para o ator trabalhar, mas as notas.8 Na nossa com-
preensão de figura, que parte da imagem que a máscara cria em cena, 
o que se pedirá ao ator é apoiar-se no corpo e no movimento, sem a 
intenção de mimetizar a realidade ou de se colocar ao entendimento 
através de ações significativas. O ator não terá mais um modelo a ser 
representado, mas o conjunto do seu corpo no espaço. É por isso que 
sua interpretação coloca a questão de uma precisão coreográfica, e 
não de uma verossimilhança. Pode-se fazer uma coisa e seu contrá-
rio, trabalhar totalmente com a incoerência, “porém a imagem deve 
aceder ao indefinido, estando, ao mesmo tempo, completamente 
definida” (Deleuze, 1992, p.10).

Esse trabalho com a plasticidade da máscara não objetiva, con-
tudo, criar somente diferentes superfícies para a cena (uma pintura 
visual, como nos ideais de Craig). O uso dos materiais deve servir 
de estímulo para a criação de acontecimentos cênicos. Nesse senti-
do, existe toda uma pesquisa por vir, a fim de estabelecer como os 
diversos materiais podem contribuir para a composição do ator e 

 8 Ou ainda, em que não é mais necessário explicar ou justificar para o espectador 
aquilo que se deve entender nem sublinhar as intenções ou os sentimentos, mas 
apoiar-se na musicalidade concreta da cena.
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Espetáculo A Porta; fotos de Marcelo Kahn; máscaras de Elisa Rossin; figurino 
de Eliseu Weide; direção e dramaturgia de Vinicius Torres Machado
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que tipo de gesto o acompanhará. Por enquanto, são as imagens de 
René Magritte que servem de primeiro impulso criativo do projeto 
A porta; são, por exemplo, as máscaras encontradas no quadro Os 
amantes: as duas figuras com pano sobre o rosto trabalham justa-
mente com a máscara enquanto materialidade plástica, e não como 
a construção de um caráter.9 Todavia, por se tratar de um casal de 
apaixonados encobertos, escondidos e sem identidade, tais figuras 
também sugerem estados e sensações que podem auxiliar os atores 
a gerar presenças.

Da mesma forma, em nossas pesquisas em torno da figurabi-
lidade, outros materiais podem se transformar em máscaras (um 
chapéu,10 uma maçã, um buquê de flores etc.), mas o intuito será 
sempre permitir ao ator unir à sua construção sensível em cena os 
elementos exteriores da criação, ampliando a sua capacidade de 
expressão. Além de ampla pesquisa pictórica, como continuidade 
desse novo campo de pesquisa que se abre, pretendemos incluir 
aquelas máscaras utilitárias que, segundo Lecoq, não serviriam 
para o trabalho teatral por não revelarem um caráter (a máscara de 
mergulho, a máscara de soldador, de perigo químico etc.). No en-
tanto, novamente o objetivo seria evitar que se caia naquela leitura 
rápida, que afasta o espectador dos elementos sensíveis da cena em 
favor de um vínculo com a realidade (como seria, por exemplo, a 
representação do “tipo do soldador” ou do “tipo do mergulhador”). 

 9 Ryngaert e Sermon (2006, p.115), citando o livro de Florence Dupont, 
L’Orateur sans visage, essai sur l’acteur romain e son masque [O orador sem 
rosto, ensaio sobre o ator romano e sua máscara], irá dizer que, diferentemente 
da máscara grega, a máscara romana não vem substituir um caráter, não revela 
um caráter outro, mas está ali para retirar o caráter do ator, recobrindo o seu 
rosto, fonte de sua identidade. Isso permitiria ao intérprete romano se atualizar 
de maneira diferente a cada momento, através da palavra, ideia que Ryngaert 
aproxima de sua compreensão da figura. 

 10 Ainda com relação a Magritte, vale destacar a figura do representante do 
homem comum (de chapéu coco, terno e gravata), que sempre aparece em 
seus quadros. Embora não apresente nenhum objeto sobre o rosto, ela é uma 
representação próxima do que entendíamos por Gregor Samsa, ou Josef K., 
personagem recorrente em grande parte das obras de Kafka.
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Para isto não deixaremos de trabalhar com o signo do soldador, 
mas acrescentando alguns outros elementos que o contradizem e 
ampliam o seu sentido.

Com todos esses princípios estabelecidos aqui para uma pesquisa 
da máscara enquanto figura, percebemos também a consonância 
desse projeto com o estudo realizado em torno do grotesco pela Cia. 
Troada. A partir do projeto de A porta, poderemos investir mais 
profundamente nesse universo, não só na união do humano com o 
inumano (presente nos variados tipos de máscaras), mas também na 
elaboração de cenas que não revelem um sentido único, pois a brevi-
dade e o contraste (princípios do grotesco para Meyerhold) são ele-
mentos condizentes com a construção de uma possível cena figural.

Por fim, a presença contrastante em uma mesma cena de másca-
ras-caracteres ao lado dessas máscaras-figuras (apesar de estarem a 
princípio umas em oposição às outras) visa à sua complementação 
e influência mútuas. Como já dissemos anteriormente, não se trata 
de estabelecer dois modos de composição, dois lados de uma porta, 
mas de criar a passagem para a troca de elementos. Na realidade, 
seria errôneo afirmarmos que uma máscara trabalharia somente 
com a representação enquanto a outra somente com o fluxo do 
desejo, pois já vimos como mesmo a máscara de caráter trabalha 
também com a direção da libido, aquilo que, em Zeami, aparece 
como a necessidade de um grande encontro. Da mesma maneira, 
segundo Patrice Pavis:

[...] os sinais e as intensidades não se excluem uns aos outros, mas, 
ao contrário, fundem-se uns aos outros; não há percepção da semió-
tica de uma sequência sem o detonador de seu poder energético e 
inversamente. Donde resulta que a semiótica do gesto e a energética 
da pulsão corporal não se excluem mutuamente. (Pavis, 2003, p.85)

O que Pavis propõe é reconsiderar as oposições acirradas entre 
uma semiologia clássica do signo e uma energética pós-estruturalista 
que recusa o signo e parece invocar, um pouco rapidamente, aqueles 
fluxos do desejo, ou uma prática significante que só estaria à mercê 
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do espectador (ibidem, p.87).11 Mesmo que um trabalho com figuras 
queira romper a todo momento qualquer possibilidade de repre-
sentação, esse objetivo seria infundado pois, ao trabalharmos em 
torno de um tema, já estamos escolhendo os elementos da criação de 
acordo com a sua proximidade do campo semântico, como é o caso 
da insônia em A porta. Dessa maneira, a preponderância do fluxo 
da libido não deixa de existir, mas se complementa com aquilo que 
Patrice Pavis chama de “semiotização do desejo”.12

Porém, do mesmo modo que um gestual não pode ser concebido 
como um objeto sem direcionamento (pelo qual passam fluxos in-
controlados do desejo), a explicação e a representação, inversamente, 
também são suscetíveis de serem interrompidas a todo o momento. 
Sabemos que o estilo de trabalho com as máscaras de caracteres 
que utilizaremos em A porta procura tornar visíveis determinadas 
paixões através de gestos e ações que são a mimese do cotidiano. 
Todavia, tal representação pode ser interrompida e redimensionada, 
abrindo fissuras entre o acontecimento objetivo apresentado e a 
ilusão subjetiva do espectador para potencializar a materialidade da 
cena. Não se trata de negar a representação, mas de utilizá-la para 
esgotar suas próprias possibilidades.

Assim, uma representação humana que combine “as variáveis 
de uma situação, sob a condição de renunciar a qualquer ordem de 
preferência e a qualquer organização em torno de um objetivo” (De-
leuze, 1992, p.2)13 estaria negando a construção do caráter (que se 

 11 Nessa linha de pensamento, Patrice Pavis (2003, p.87) afirma que, apesar de o 
corpo figural trabalhar com uma pré-linguagem (linguagem anterior à palavra, 
mais primitiva e mais direta), falando diretamente aos sentidos, seria funesto 
opor radicalmente um gestual hiperverbal a um gestual pré-verbal.

 12 “O gestual (e mais geralmente toda a representação) não pode ser descrito como 
um objeto sem direção, sem vetorização – como um objeto pelo qual passam 
fluxos incontrolados do desejo [...]. Há, pois entre a explicação dos signos e 
evento energético um compromisso necessário ao qual demos aqui o nome de 
semiotização do desejo ou vetorização” (Pavis, 2003, p.85).

 13 Deleuze analisa, no texto “O esgotado”, o esgotamento dos possíveis em relação 
à obra televisiva de Samuel Beckett. Esse texto de Deleuze é a base das nossas 
reflexões sobre a representação esboçadas neste momento.
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evidencia justamente no objetivo das ações realizadas) sem fugir da 
representação. Na realidade somam-se tantas possibilidades e obje-
tivos para cada ação que o volume de representações não estabelece 
nenhuma dessas possibilidades sobre um chão firme. Quando, por 
exemplo, uma máscara coloca o sapato, o terno e a gravata, o conjun-
to de possibilidades que se lhe apresenta é o de sair de casa, tomar 
café, ter um encontro de negócios etc. A ação primeira de colocar o 
sapato exclui outras possibilidades e delimita um campo de repre-
sentação (por disjunção exclusiva, isto é, entre todas possibilidades 
existentes, excluímos algumas).

No entanto, quando a mesma máscara, em sequência à ação 
de colocar o sapato, volta para a cama e dorme, por exemplo, está 
frustrando o encadeamento lógico da representação que se nos apre-
sentava por disjunções inclusivas, isto é, incluindo possibilidades 
que pareciam não pertencer ao mesmo campo (colocar sapato, terno 
e gravata). A máscara nos impede de determinar seu caráter, bem 
como o significado do que realiza ao incluir várias possibilidades de 
ações sem um objetivo definido. Nesse jogo com ações incoerentes, 
a unidade representativa ainda se mantém no tipo com que traba-
lha.14 É claro que a máscara ainda não estará privilegiando somente 
os fluxos de energia, mas diante da representação que abre fissuras 
no entendimento, ao romper-se com a coerência e o encadeamento 
lógico da cena, o espectador também é convidado a estacionar diante 
dos elementos sensíveis do espetáculo.

Porém, o encadeamento e o jogo entre esses dois tipos de trabalho 
com máscaras aqui esboçados – máscaras-figuras e máscaras-carac-
teres-tipos – são questões complexas de uma pesquisa que ainda está 
por vir e que não se limita a criação do novo espetáculo. Sabemos 
que falar tão abstratamente do uso da máscara implica risco de 
apresentar ideias que se distanciam por demais da prática. A partir 

 14 Como já observamos, o tipo se mantém nos aspectos exteriores da composição 
de uma máscara: sua roupa, sua linguagem, sua maneira de andar etc. É inte-
ressante notarmos que, para Deleuze, assim como uma imagem é um ritornelo 
visual, “uma maneira de andar não é menos um ritornelo que uma canção ou 
uma pequena visão colorida” (Deleuze, 1992, p.11).
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Espetáculo A Porta; fotos de Marcelo Kahn; máscaras de Elisa Rossin; figurino 
de Eliseu Weide; direção e dramaturgia de Vinicius Torres Machado
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de agora, somente a experiência artística e um estudo mais aprofun-
dado nos ajudarão a preencher as lacunas que se apresentam. O que 
quisemos foi delimitar um novo campo de pesquisa para o trabalho 
com máscara que pretendemos realizar – o que não quer dizer que o 
processo de A porta será a verificação científica de nossas hipóteses. 
Na realidade, a arte do teatro é uma criação conjunta, que tem de ser 
dimensionada conforme as necessidades expressivas de cada artista 
envolvido no processo.

Sendo assim, estamos cientes de que entre as ideias que foram 
aqui esboçadas e a prática teatral existe um longo percurso, em que 
muitos elementos serão reorganizados. Portanto, parafraseando 
Guimarães Rosa, o que pretendemos neste trabalho prévio foi 
estabelecer as margens do rio, mas conscientes de que a potência 
das águas poderá fundar um novo caminho. Se esse caminho não 
se distanciará tanto do antigo, certamente haverá de provocar alte-
rações consideráveis.

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   162 04/06/2018   16:00:17




