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RESUMO: 

O presente artigo apresenta um relato sobre um processo pedagógico vivenciado no ano letivo de 2010-2011 no 

Laboratório de Estudo do Movimento (LEM) da Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, na França, sob a 

orientação do arquiteto Krikor Belekian, co-fundador do LEM com Jacques Lecoq. O enfoque é sobre a máscara 

teatral dinâmica. São apresentados diferentes aspectos, tais como o conceito de cor-dinâmica, de forma-

movimento, objeto satelizado, essencialização e tensionamento das formas. Perpassa elementos de pintura, 

colagem, escultura e expressão corporal. O relatoapresenta reflexões que contribuem para o pensamento sobre 

confecção e uso de máscaras cências em geral. 
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ABSTRACT: 

This article presents a report on a pedagogical process experienced in the 2010-2011at the Laboratory of 

Movement Study (LEM) of the Jacques Lecoq International School of Theater in France, under the guidance of 

architect Krikor Belekian, co-founder of LEM with Jacques Lecoq. The focus is on the dynamic theatrical mask. 

Different aspects are presented, such as the concept of color-dynamics, form-motion, satellite object, 

essentialization and tensioning of forms. It permeates elements of painting, collage, sculpture and body expression. 

The report presents reflections that contribute to the thinking about the making and use of masks sciences in 

general. 
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Introdução 

No curso profissional de formação de ator da Escola Internacional de Teatro Jacques 

Lecoq, em Paris, França, são propostos diferentes tipos de máscaras: a neutra, as expressivas, 

as larvárias, as da commedia dell’arte comédia humana (meia-máscaras), as utilitárias e o nariz 

vermelho do clown (a “menor máscara do mundo”) (LECOQ, 2010). Elas foram apresentadas 

por Lecoq econsideradas por pesquisadores de sua pedagogia, normalmente dedicando-se maior 

atenção à máscara neutra22. 

A máscara se constitui como um dos temas mais importantes do Laboratório de Estudo 

do Movimento (LEM), considerado como um ateliê de cenografia da escola23. Da confecção à 

 
22LECOQ, 1987; LECOQ, 2010; FREIXE, 2010; WRIGHT, 2002; LOPES, 1990; COSTA, 2005. Relativo à 

temática de máscaras, ver também as publicações brasileiras: Teatro de máscaras (BELTRAME; ANDRADE, 

2010) e Teatro-máscara-ritual (BRONDANI;LEITE; TELLES, 2012). 

23Ver os artigos: O Laboratório de Estudo do Movimento da EscolaInternacional de Teatro Jacques Lecoq 

(SCHEFFLER, 2012); Atuaçãodocente de Jacques Lecoq na formação de arquitetos: laboratórios de 

cenografiaexperimental (SCHEFFLER, 2018d); Jacques Lecoq e o Laboratório de Estudo do Movimento (LEM): 
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movimentação, a máscara possibilita experimentações e reflexões tanto do ponto de vista 

plástico quanto corporal e da interdependência de ambos.  

O LEM, vale sempre ressaltar, não corresponde a um curso técnico de fabricação de 

máscaras, cenários, figurinos, pintura ou escultura. É um percurso que transita livremente entre 

as artes, cultivando habilidades criativas visando o desenvolvimento de escritas poéticas amplas 

e variadas.  

Ao menos três modalidades da presença da máscara no LEM demonstram diversidade, 

estando conectadas aos mesmos princípios. Assim, primeiramente, a máscara neutra é 

explorada sendo uma base do LEM para a compreensão do movimento, do princípio de 

neutralidade e de pesquisa sobre o espaço24.  

As estruturas portáteis, tema fundamental que atravessa todo o processo de pesquisa 

do LEM, articulam princípios compositivos de construção e movimentação que englobam 

aspectos relacionados a mascaramento25. 

Outro tema proposto está relacionado à máscara dinâmica, que será apresentado neste 

artigo.  

O conceito de que uma máscara deve possuir características dinâmicas já foi 

apresentado por Lecoq em diferentes ocasiões. No artigo Le jeu du masque26, Lecoq afirmou 

que uma boa máscara “é uma máscara que muda de expressão quando se move.” (LECOQ, 

1987). Este princípio é aplicado na pedagogia lecoquiana para todos os tipos de máscara.  

 Este artigo se caracteriza como um relato da experiência vivenciada por mim enquanto 

aluno do LEM27, no ano letivo de 2010-2011.Vale ressaltar que o relato é uma percepção 

 
da escola de arquitetura a umespaçoautônomo de cenografiaexperimental(SCHEFFLER, 2019a); Considerações 

sobre quatro bases pedagógicas referenciais do Laboratório de Estudo do Movimento (SCHEFFLER, 2019c). 

24Sobre a máscara neutra, publiquei o artigo: A máscaraneutra e Jacques Lecoq: consideraçõeshistóricas, plásticas 

e pedagógicas (SCHEFFLER, 2018a) 

25 Sobre as estruturasportáteis, publiquei os artigos: As estruturasportáteis no Laboratório de Estudo do 

Movimento (SCHEFFLER, 2018b) e Arquiteturasportáteis: a pesquisa de diplomaçãoemArquitetura de 

KrikorBelekiansob a orientação de Jacques Lecoq (SCHEFFLER, 2018c). 

26Publicado em 1981 na revista Théâtre et animation e republicado praticamente de forma integral em Le théâtredu 

geste (LECOQ, 1987).  

27Minha tese de doutorado trata sobre o LEM em aspectos históricos e pedagógicos. Para esta publicação, reviso e 

sintetizo alguns aspectos. (SCHEFFLER, Ismael. O Laboratório de Estudo do Movimento e o percurso de 

formação de Jacques Lecoq. 2013. 591 f. Tese (Doutorado em Teatro) – Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Programa de Pós-Graduação em Teatro, 2013. Orientação: Prof. Dr. José Ronaldo Faleiro. Apoio: bolsa sanduíche 

PSDE/ CAPES.) 
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pessoal no qual destaco alguns aspectos que considerei importantes na época. Não é, portanto, 

uma transcrição nem das reflexões nem das orientações. Corresponde a aspectos parciais do 

que consistiu a experiência.  

No ensino-pesquisa no LEM, os conteúdos e exercícios se entrecruzam, 

complementam e desdobram, ampliando-se. Isolar um exercício ou conjunto de exercícios 

significa sobressaltar alguns aspectos que, na trajetória oferecida como um todo, não 

dimensiona a complexidade e aprofundamento do proposto a ser vivido. Este aspecto é central 

na pedagogia lecoquiana: se considera o verdadeiro aprendizado aquele que passa pela vivência 

direta do corpo na experiência. O presente relato não visa a descrição de exercícios nem 

transmitir técnicas, mas propor instigações reflexivas a respeito da produção de máscaras. 

Em Considerações sobre quatro bases pedagógicas referenciais do Laboratório de 

Estudo do Movimento (SCHEFFLER, 2019c), é possível encontrar reflexões sobre pressupostos 

pedagógicos importantes, como o método de transferências, o estado de calma ou o neutro; o 

equilíbrio de forças; a economia de ações físicas. Ali é dado ênfase, em um recorte, à cenografia. 

Como já salientado, os exercícios e conteúdos do LEM se intercalam dissolvendo fronteiras. 

Por isso, a leitura de Considerações entrecruzada com o presente artigo é fundamental para uma 

melhor compreensão da pedagogia do LEM. 

 

A cor-dinâmica 

 

O trabalho das cores correspondeu, na sessão 2010-2011 do LEM, a um dos trabalhos 

mais extensivos, envolvendo diversas pesquisas corporais e plásticas. Um primeiro ponto de 

partida se deu de forma corporal e direta: “se movimente como a cor amarela”. Isto corresponde 

ao rejogo das cores, ao mimo segundo Jacques Lecoq28. Todos os alunos dispostos pela sala 

pesquisaram simultaneamente de forma individual movimentos que correspondessem às 

dinâmicas espaciais do amarelo.  

As cores inicialmente trabalhadas foram as sete do espectro da luz, usualmente 

referidas como as sete cores do arco-íris: violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e 

vermelho. A partir destas, outras foram sendo trabalhadas, bem como a variação de matizes, 

 
 

28Sobre o rejogo e o mimo ver também: SCHEFFLER, 2019b. 
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perpassando dos tons mais claros aos mais escuros.  

Para o rejogo das cores, foi incentivada a exploração de diferentes dinâmicas do corpo, 

especialmente do tronco e do quadril, considerando-se que a utilização excessiva dos braços e 

das mãos induziria a uma expressividade muito gráfica do gesto, isto é, desenhada, descritiva. 

A cor-dinâmica não é uma dramatização nem uma simbolização da cor. Diferente de 

perceber o movimento de outros elementos naturais pela observação no rejogo, como o fogo ou 

um cachorro, a dinâmica das cores envolve uma abstração maior, uma vez que não possuem 

movimentos observáveis da mesma maneira. 

Lecoq descreveu como procurava “limpar” os movimentos simbólicos (que ele 

considerava como uma representação exterior da cor, numa tentativa de descrever). Declarou 

que o trabalho pedagógico em relação às cores consistia em apontar os excessos de movimentos, 

sem jamais indicar o que deveria ser feito: “Devo deixar uma dúvida no ar: cabe aos alunos 

descobrirem aquilo que o professor já sabe!” (LECOQ, 2010, p. 85).  

Foram realizadas constatações a partir da observação do mimo dos participantes e 

identificadas tendências de movimentos no uso de linhas (diagonais, curvas, ângulos), 

dimensões (aberto, fechado), ritmo (lento, rápido, etc;), temperatura (quente, frio), intensidade 

da luz (claro, escuro), tensão (muita tensão, pouca tensão), peso (leve, pesado) e níveis de altura. 

A partir disto, foi feita uma categorização, mesmo que não sistematizada explicitamente, desta 

“paleta” de cores-movimentos, constatando-se tendências. 

Sobre a dinâmica das cores, Jacques Lecoq declarou: “É estranho constatar que, 

qualquer que seja o país, a cultura, quando se trata, por exemplo, das cores, os mesmos 

movimentos aparecem. Para além das diferenças simbólicas, em todos os lugares do mundo, o 

fundo poético é o mesmo: azul é o Azul! ” (LECOQ, 2010, p. 83). Lecoq defendia a existência 

de uma representação das cores por meio de movimentos universais, cuja base para afirmar isto 

é a observação em aula de pessoas de dezenas de países ao longo dos anos. 

A pesquisa das cores-movimento permite, conforme Krikor Belekian29 (2011), 

aprender a utilizar uma gama dramaticamente. A cor-movimento é entendida como uma 

provocação, um pretexto para compreender e inventar; a transposição para o movimento 

corporal possibilita o surgimento de uma poesia, de sublimação.  

 
29Krikor Belekian é arquiteto, foi aluno e assessor de Jacques Lecoq na EscolaNacional Superior de Arquitetura 

de Paris La Villette (ENSAPLV), onde Lecoq lecionou de 1969 a 1987.  Em 1976, juntoscriaram o LEM 

comoumdepartamentoparalelo e autônomoemrelação a escola de atores. Belekian se aposentou no LEM em 2011. 

Para a pesquisa de doutorado, realizei algumas entrevistas (BELEKIAN, 2011).  
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No trabalho plástico, as cores foram trabalhadas pela pintura, empregando-se a ideia 

da cor-dinâmica. Alguns desafios iniciais na pintura correspondiam a: pintar três manchas de 

uma cor, de forma que uma flutuasse sobre o papel, outra repousasse sobre o papel e outra fosse 

mais pesada; pintar uma mancha no papel, de maneira que ela desse a sensação de estar se 

desprendendo do papel; pintar a tensão antes do nascer do sol. Desta maneira, propunha-se a 

exploração do material usado (tinta acrílica sobre papel branco, água, pincel), percebendo-se 

possibilidades expressivas e poetizações emanadas do material.   

Pode-se perceber o interesse sobre a dinâmica da tinta e das cores e não sobre 

simbolismos ou estudos cromáticos tradicionais. Krikor Belekian, em entrevista (2011), 

declarou que as cores provocam impressões diferentes e que o corpo reage de maneira distinta 

às cores. Ressaltou também que a cor pictórica é percebida de maneira diferente em sua 

dinâmica conforme é utilizada e posta ao lado de outra cor. 

O trabalho corporal e plástico das cores é, em minha opinião, um dos mais ricos no 

LEM, suplantando o que se apresenta neste artigo. 

 

A observação do rosto, a essencialização e a fabricação de tensões 

 

Dirigido por Krikor Belekian, o processo de construção da máscara dinâmica, 

envolveu diferentes técnicas: pintura, colagem, escultura e forma “satelizada”. Cada atividade 

foi realizada em uma ou mais aulas. A proposição de cada atividade se deu de forma mais ou 

menos semelhante: reflexões iniciais que ponderavam diversos temas relacionados ao percurso 

e aos trabalhos realizados, enfocando cada vez um tema mais central; orientação simples da 

tarefa, sem muitas orientações técnicas; reflexões posteriores durante a “leitura” dos trabalhos, 

tecendo-se constatações.  

No primeiro trabalho proposto, Belekian introduziu a aula dizendo que a turma iria 

trabalhar a observação. A tarefa era pintar em uma folha branca, com tinta acrílica e pincel, o 

rosto de uma das pessoas da sala sentada diante de si. O desafio era trabalhar com a cor-

dinâmica (tema trabalhado por meio de pintura e corporalmente nas semanas antecedentes). Por 

meio da observação, o objetivo era perceber a relação existente entre as partes do rosto, 

procurando-se identificar as tensões existentes, diferenciando as linhas, as compressões e 

dilatações, as diferenças de altura, largura e comprimento. Na observação das dinâmicas do 

rosto, fazia parte distinguir as assimetrias entre os hemisférios direito e esquerdo do rosto, as 

variações de incidência de luz, entre outros aspectos correlacionados.  
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Após a realização das pinturas, elas foram fixadas sobre a parede formando-se um 

grande painel para a leitura dos trabalhos. Dentre os vários aspectos que destacou e ponderou, 

Belekian retomou, a partir das pinturas, a questão da assimetria, da ausência de neutralidade e 

a maneira como o desequilíbrio promove a dinâmica. Chamou à atenção para diversos tipos de 

“escritas” utilizadas (realista, fantasmagórica, grotesca, cômica, trágica, etc), enfatizando que 

quando o olhar muda, a “escrita’ também muda. Também afirmou que o modo de olhar conduz 

o modo de construção e isto está ligado a um estilo pessoal. Ele também tratou da presença de 

diferentes discursos, defendendo que é importante se perguntar qual discurso está sendo 

retratado pela construção feita. 

 

Figura 01: Vista parcial do painel de pinturas do rosto. Observa-se diferentes tipos de 

“escritas”. (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

O trabalho seguinte, realizado em outra aula, foi de uma colagem. Sobre uma folha 

branca tamanho A3, foram utilizadas páginas de revista e cola branca. Belekian deu liberdade 

para o uso de tesoura ou não, podendo ser feito o trabalho com recorte ou rasgadura, o que 

possibilitaria diferentes estilos. Propôs que os papéis utilizados fossem colados apenas no final, 

quando a composição desejada tivesse sido totalmente encontrada. Isso facilitaria alterar as 

áreas coloridas durante o processo de composição.  

O rosto a ser construído poderia ser feito a partir da observação de algum colega que 

estivesse diante de si ou a partir da imaginação, pois, como ele disse, por fim, tudo era 

imaginação. Material e técnica deveriam ser aplicados de forma justa para expressar o drama 

do sujeito representado. 

Na aula seguinte, foi feita a leitura das colagens. Belekian destacou que construir um 

rosto é projetar: há algo que sobressai. Relembrou que o rosto e a máscara não são iguais, pois 
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a máscara ou aumenta ou diminui algo. Ele propunha diversas questões: o que o rosto de papel 

diz para além do rosto? De que mundo ele fala? Qual o seu caráter?  

Novamente, Belekian retomou o conceito de tensão: “como se fabrica a tensão? ” Ele 

destacou mais uma vez que a dinâmica não é simetria, equilíbrio – é justamente a luta de dois 

elementos, é movimento, é tensão. Ele também falou de máscaras duras e moles e disse haver 

técnicas diferentes de confecção. Exemplificou com o couro que fabrica bem a tensão (puxar e 

empurrar), enquanto o papel colado não. Isto tem a ver com o processo: enquanto o couro é 

esticado e comprimido, o papel é somente colado, depositado sem esta força estar presente no 

material. Belekian disse que construir uma máscara é dominar a tensão. 

Ele destacou que existem máscaras abertas e fechadas e que tal fato provoca dinâmicas 

diferentes no corpo. Lembrou que a forma-movimento é diferente da forma. Ele afirmou haver 

máscaras dinâmicas e que mexem, isto é, jogam, projetam, e máscaras simbólicas que não 

mexem, pois são apenas para se ver, para serem “lidas” em sua comunicação. Ele falou que era 

preciso entrar na dinâmica da forma, da cor, do material. A ideia da pedagogia é de aplicar 

princípios dinâmicos a todos os elementos (cores, formas, materiais, etc). 

 

  

Figura02: Alguns trabalhos resultantes das colagens de rostos. (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

O professor destacou também a importância da linha de força, dizendo que o 

importante era reduzir ao mínimo de elementos para manifestar o grande, o mais característico. 

A essencialização (o mínimo para o máximo) é presente na proposta de ensino e pesquisa tanto 

para a produção plástica como para a pesquisa corporal (análise do movimento e o mimo). 
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Belekian ainda falou que o rosto é um pretexto para outra coisa metafísica. O que a 

forma da máscara iria contar? Ele declarou que existe um mistério na fabricação da máscara, 

assim como existe um no trabalho de um pintor e de um escultor.  

 

A espacialização do rosto e a oposição de volumes 

Para o terceiro trabalho, cada aluno deveria construir uma meia-caixa com papelão 

tendo base quadrada de 20 cm x 20 cm e duas laterais de 20 cm x 30 cm que, coladas, se 

encostassem formando um ângulo. Após esta estrutura estar pronta, cada aluno, utilizando 

papelão e cola quente, deveria fabricar volumetricamente o rosto da colagem anterior.  

A meia-caixa de suporte para a construção possibilitaria a exploração de profundidade 

e sobreposições. Belekian destacou que era importante vivenciar estas passagens, o princípio 

da inversão: do volume do rosto para o plano, do plano novamente para o volume. Disse que 

esta dinâmica se inscreveria nos alunos, fazendo sedimentar, guardar os princípios. 

Após concluídas, as construções foram organizadas lado a lado, em exposição para a 

realização da leitura dos trabalhos. Belekian observou que era importante distinguir a 

acumulação de elementos da construção. Também destacou como as construções podem se 

abrir ou se fechar, se concentrar ou se difundir, semelhantes ao riso que, em um rosto, abre 

determinadas partes e fecha outras.  

Belekian falou que uma máscara é uma deformação da morfologia de uma 

característica interior. Disse não haver uma única maneira de fazer, mas diversos tipos de escrita 

nos trabalhos ali expostos. Como se cria uma escrita? Segundo Belekian, purificando as linhas 

de força e estabelecendo suas tensões, dando coesão à forma, organizando as relações entre os 

elementos, resolvendo as aberturas e fechamentos. 

 

    

Figura 03: Alguns modelos com diferentes escritas do rosto na meia-caixa. (Fonte: Arquivo pessoal) 
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Ele ilustrou a questão da escrita mencionando Van Gogh e sua pincelada particular e 

fez relação disso com a forma como os alunos lidaram com o papelão, cortando-o, rasgando-o 

ou na forma de colar. 

Belekian explicou que um ator compreende a forma da máscara e a interioriza. A bacia, 

os ombros, o corpo adota as formas de contração e expansão da máscara (puxar e empurrar 

[tirer e pousser]), e a maneira como ela possibilita sentir o corpo. A interpretação do ator joga 

com a máscara. 

 

A máscara dinâmica como um objeto satelizado 

 

O quarto trabalho foi construir uma máscara dinâmica, tendo como referência o 

trabalho da meia-caixa, utilizando papelão e/ ou papelão ondulado, criando uma máscara 

volumétrica satelizada que apresentasse possibilidades de uso a partir de todos os seus lados. O 

objeto saletizado não possui uma frente nem uma base, sendo considerado nas diversas formas 

de orbitação. Exige um pensamento e olhar sob múltiplos pontos de vista, procurando não 

estabelecer uma hierarquia privilegiada de um lado único do objeto, ao mesmo tempo que se 

mantendo o caráter unitário da construção. 

Na apresentação da tarefa, Belekian falou sobre a articulação dos volumes e que eles 

permitem a atribuição de características por suas dinâmicas diferentes. Ele explicou que é 

preciso dominar o volume, transformar a matéria, falar de dinâmica com volumes, pois é a 

dinâmica que dá o movimento. Assegurou que deveríamos trabalhar para uma construção de 

leitura muito simples e que, satelizada, a estrutura poderia viajar, se mover por toda parte, sendo 

vista de todos os lados, dando liberdade ao movimento.  

A máscara dinâmica tem a característica de mudar conforme ela é manipulada, capaz 

de grandes alterações com pequenos movimentos. Disse que se deveria buscar a capacidade de 

metamorfose. 

O principal do trabalho era o desenvolvimento do olhar em perceber e ampliar a 

capacidade de simplificar formas, procurando as mais claras, utilizando a oposição para criar 

tensão, assim como a articulação de volumes, percebendo a metamorfose das formas. Para isto, 

se deveria trabalhar com as relaçõesentre os elementos, as espessuras do volume, a altura, a 

largura, com a economia e a dinâmica das proporções (pequeno/grande; exterior/interior). Tudo 

isto criando e possibilitando jogos, visando conduzir à criação de uma escrita própria, clara, 

fácil de ler, simples. 
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O desafio era abstrair ainda mais o rosto, tomando as linhas de força condutoras e 

elevando-as, visando materializar uma noção de rosto e não um rosto de fato, utilizando um 

mínimo de elementos, articulando-os bem.  

Depois de finalizada, cada máscara dinâmica foi reproduzida, ampliada em duas ou 

três vezes. Seguimos então para uma série de explorações corporais, pesquisando as 

possibilidades de cada uma. Como existiam muitas máscaras em apenas um objeto? Quais as 

potencialidades dramatúrgicas? Quais personagens e dramas estão inscritos nas formas? Como 

as alterações de ângulo provocam variações de luz e sombra? Quaismudanças expressivas 

surgem pelas variações de ritmos do movimento ou pelo alinhamentos dos elementos? Foi uma 

pesquisa de sensibilidade na manipulação e na observação. 

Nas imagens a seguir, podemos ver algumas possibilidades da mesma máscara 

dinâmica saletizada, construída por Antoine Blanchet [Nowo], da turma de 2010-2011 do LEM. 

Conforme a posição do objeto, novas sugestões são oferecidas ao corpo. 

 

Figura04: Quatro possibilidades de uso de uma mesma máscara dinâmica. Construção de 

Antoine Blanchet [Nowo], no ano letivo do LEM de 2010-2011. (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

O pensamento sobre a forma-dinâmica foi desenvolvido em diferentes atividades no 

LEM, para além da máscara dinâmica, também para as produções mais cenográficas de 

maquetes e para as estruturas portáteis. Do ponto de vista construtivo, o princípio exige 

disponibilidade, flexibilidade e presteza pensando-se de maneira plural sobre o mesmo objeto, 
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percebendo que proposições de adição, de subtração ou de deslocamento de um elemento 

implica em alterações sob outros pontos de vista. 

 

Considerações finais 

Se uma máscara teatral não muda durante sua movimentação, ela é considerada como 

uma forma não ideal ao trabalho cênico. Por isso, a confecção de uma máscara deve ser feita 

considerando o seu movimento, sendo testada no espaço, observando-se as dinâmicas que se 

estabelecem (ou não), aprimorando-se sua composição em um processo intercalado de 

construção e movimentação (forma-movimento). 

No relato apresentado, é possível perceber como a transposição de materiais e suportes 

e as relações entre bi e tridimensionalidade, entre cor pictórica e volumetria sem cor, podem 

conduzir a processos desafiadores da criatividade.  

O êxito dos resultados dos exercícios referidos no artigo depende significativamente 

da maneira de propor as atividades e de orientar durante os processos de pesquisa dos alunos, 

da capacidade de contribuir para a formação de um olhar sensível – olhar do olho, olhar das 

mãos na exploração investigativa com as matérias, olhar do corpo em movimento. O LEM é 

uma escola do olhar sensível, como ressaltava Lecoq e Belekian. 

Na página da internet da Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, é destacado 

um aspecto pedagógico do LEM que acredito que este relato evidencia: “Esta lógica do fazer 

engendra uma maneira de criar que confia mais na inteligência do instinto do que na reflexão 

que precede o ato criativo.” (LE LABORATOIRE). 
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