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APontAmentos finAis PArA 
umA inconclusão

Se o objetivo deste trabalho sempre foi possibilitar uma abertu-
ra da máscara para diferentes composições – ou seja, colocá-la em 
movimento a fim de reprocessar continuamente seus elementos –, 
apresentar uma conclusão final seria incoerente. Portanto, este tra-
balho se propõe inconcluso, permanece aberto a novas formulações, 
novos reprocessamentos, novas possibilidades. As últimas palavras 
deixarão lacunas que são o espaço para surgir o não formulado, para 
acolher essas diferentes possibilidades que estão por vir. No mesmo 
sentido, como o nosso intuito foi recolocar a máscara em questão, 
assim também todos os questionamentos serão bem-vindos. Mas 
além da teoria, é na prática que nossas indagações não devem se 
aquietar. Nesta, o trabalho com a máscara deve começar com o ques-
tionamento sobre até que ponto ela ainda é um potente elemento 
de expressão teatral. Se consegue, como superfície colocada sobre 
a realidade do ator, sair de seu mundo das aparências para revelar a 
materialidade do mundo.

Ao analisarmos aqui os trabalhos com a máscara de Craig, 
Meyerhold, Copeau e Lecoq, o que fizemos foi destacar alguns 
elementos que podem nos auxiliar em um novo investimento no 
teatro contemporâneo. Como em cada um desses artistas é possível 
ver a máscara por diversos prismas, colocamos muitas vezes (para 
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ajudar em nossa análise) um trabalho ao lado do outro. Todavia, 
nossa intenção nunca foi valorar as pesquisas empreendidas, mas 
dimensionar as capacidades expressivas da máscara mais ou menos 
aproveitadas por cada artista. Se houve contestação de alguns ele-
mentos, foi com o objetivo de tirar da máscara qualquer compreen-
são totalizante. Assim, esperamos que todo o trajeto desenvolvido 
tenha possibilitado ao leitor a liberdade de escolher como utilizar a 
máscara em seu trabalho criativo.

Ao longo da pesquisa, procuramos apresentar algumas possibi-
lidades criativas. Vimos como, um século atrás, houve a retomada 
das qualidades expressivas da máscara em um teatro que pretendia 
trabalhar com a sugestão do símbolo. Através de Craig, acompanha-
mos o desenvolvimento das pesquisas que pretendiam desenvolver 
uma precisão na composição e uma forma de teatralidade indepen-
dente do texto. Contudo, percebemos que artistas como Meyerhold 
ampliaram os limites da máscara ao explorar todas as possibilidades 
de mascaramento possíveis. Em Meyerhold destacamos também 
a pesquisa em torno do grotesco, que evitava a construção de um 
universo único.

Com relação ao jogo da máscara cômica expressiva próxima à 
da commedia dell’arte, pudemos ir às suas origens no século XX, 
redimensionando alguns elementos que imobilizavam o objeto em 
um padrão de composição. Assim, a partir de Copeau, pudemos 
recolocar a questão do que vêm a ser o caráter e o tipo no trabalho 
da máscara. Além disso, vimos que, na teatralidade dele, a másca-
ra funcionava não só como objeto técnico para o trabalho corporal, 
mas também como investimento de algumas de suas qualidades 
xamânicas no trabalho do ator. Apresentamos também as diferen-
ças entre as pesquisas de Copeau e de Lecoq, na medida em que 
o último se distancia de qualquer uso ritual da máscara em favor 
do jogo. Ainda em Lecoq, percebemos como a máscara alcançou 
o primado da representação a partir da apropriação de alguns 
elementos envolvidos na sua pedagogia, apesar de essa qualidade 
representativa intrínseca à máscara estar presente desde a sua re-
tomada no século XX.
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Nesse sentido, o que quisemos fazer no capítulo final deste tra-
balho foi estabelecer a sugestão de uma possível transformação da 
máscara simbólica do início do século XX para um entendimento 
como figura no início do século XXI. Assim, se o símbolo dá o que 
pensar, esse pensamento deve se dar em um segundo momento, e 
não pode superar a necessidade de também ver o objeto a seco “ouvir 
a voz de seu silêncio” (Lyotard, 1979, p.31).

Como a parte visível do símbolo é apenas uma tela de aparên-
cias – o ruído que encobre as vozes do discurso (Lyotard, 1979, 
p.32) –, nosso intuito foi valorizar a potência objetiva da máscara, 
reposicionar o discurso do objeto em favor da figura que não está 
significada, pois compreendemos que a arte não quer somente ouvir 
essa outra voz, responsável pelo entendimento.

É verdade que o símbolo dá o que pensar, mas antes se dá a 
“ver”. E o que surpreende não é que dê o que pensar pois, afinal de 
contas, se existe a linguagem, todo objeto depende de um significar, 
de um espaço discursivo, e cai no tremis em que o pensamento se 
agita, selecionando-lhe todo; o enigma é que esteja por “ver”, que 
se mantenha incessantemente sensível, que exista um mundo que 
seja uma reserva de “visualizações”, ou um intramundo de “visões”, 
e que qualquer discurso se esgote antes de chegar ao seu fim. (Lyo-
tard, 1979, p.32, tradução nossa)1

A intenção não é desvalorizar o pensamento crítico, mas possi-
bilitar à máscara a afirmação da sua potência como acontecimento 
cênico. Esse acontecimento sugere diversos pensamentos, mas não 
é fruto do discurso. Sendo assim, ainda há outras pesquisas a serem 

 1 No original: “El símbolo verdadero da que pensar, pero de antemano se da a ‘ver’. 
Y lo sorprendente no es que se dé que pensar si a fin de cuentas, una vez que existe 
el lenguaje, todo objeto depende de un significar, de un sitio en el discurso, y cae 
en el tremis donde el pensamiento se agita seleccionándolo todo; el enigma es que 
esté por ‘ver’, que se mantenga incesantemente sensible, que haya un mundo que sea 
una reserva de ‘vistas’, o un intramundo que sea una reserva de ‘visiones’, y que 
cualquier discurso se agote antes de llegar a su fin”.
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feitas nas poéticas teatrais de alguns artistas contemporâneos para 
delimitar novas referências que nos auxiliariam. Porém, como nos 
propusemos a estabelecer as bases da retomada da máscara no início 
do século XX, não foi possível ir muito além dos limites colocados. 
Assim, mesmo Lecoq, que não pertencia estritamente ao período 
analisado, representou um modo de apropriação desse objeto que se 
conectava com a origem do trabalho que conhecíamos.

O universo da máscara abre-se agora para um próximo investi-
mento: não só a pesquisa conceitual da máscara como figura – vista 
no capítulo anterior –, mas também os trabalhos de artistas que, 
de alguma forma, aproximam-se de alguns elementos da máscara, 
como Tadeusz Kantor, Matthew Barney, Romeo Castellucci etc. 
Nestes, não encontramos necessariamente a máscara sobre o rosto, 
mas trabalhos que valorizam os elementos plásticos da composição, 
assim como os aspectos cerimoniais da máscara ou sua capacidade 
performativa. No entanto, essa é uma pesquisa por ser feita.

Por ora, esperamos que este livro tenha oferecido reflexões e 
referências relevantes para a potencialização da máscara no teatro 
contemporâneo, e que outros estudos possam se nutrir do trabalho 
aqui empreendido.

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   166 04/06/2018   16:00:17




