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RESUMO: 

Esta apresentação pretende compartilhar meu processo de pós-doutorado em andamento na ECA/USP o qual 

estudo a “Cartografia do ensino e pesquisa das Linguagens e Pedagogias das Máscaras no Brasil à luz das 

referências dos mestres italianos: Donato Sartori, Roberto Tessari e Enrico Bonavera”, principalmente nos 

últimos 30 anos, baseado na tríade: confecção de máscaras – formação com as linguagens e pedagogias das 

máscaras, e – utilização em cena. O ponto de partida é a pesquisa de caráter pessoal realizada ao longo dos últimos 

anos, e ainda em andamento, e que também foi abordada tangencialmente no meu mestrado (UNESP/2008) e 

doutorado (UNESP/2015), principalmente relativa aos estudos da Commediadell’Arte. Soma-se a essa experiência 

a grande oportunidade que tive de acompanhar, produzir, organizar e traduzir, em diversos estados do Brasil e em 

instituições várias, dezenas de palestras, cursos e encontros dos mestres italianos: Donato Sartori, Paola Piizzi, 

Roberto Tessari, Enrico Bonavera, entre outros que ajudarão a nortear minha pesquisa cartográfica atual. Como 

docente da Ufal estive envolvido, na condição de membro do Núcleo Docente Estruturante na formulação do 

Projeto Político Pedagógico – PPC do curso de Licenciatura em Teatro, aprovado pelo CONSUNI/Ufal em 2014 

e em vigor desde 2015. Neste colegiado foi proposto por mim e aprovado a inclusão da disciplina “Pedagogia das 

Máscaras Cênicas” como obrigatória, que venho ministrando e a qual me instigou a desenvolver essa pesquisa de 

um levantamento cartográfico deste ensino no Brasil. Também por minha sugestão, foram incluídas outras 

disciplinas eletivas relacionadas a linguagens das máscaras como “Confecção de Máscaras Cênicas”, 

“Commediadell’Arte” e “Palhaço ou Clown? ”. Por último também é importante destacar que este novo PPC de 

2015, do curso de Teatro Licenciatura da Ufal tem como base a Cultura Popular Brasileira, seus brincadores e 

folguedos, e desta forma as máscaras da Cultura Popular Brasileira, em seus folguedos, festas e ritos também 

acabam sendo abordadas em suas especificidades nas disciplinas e na tríade ensino, pesquisa e extensão. 

 

Palavras-chave: Commediadell’Arte, ensino de teatro, linguagens das máscaras, máscaras em cena, Pedagogia 

das Máscaras. 

 

ABSTRACT: 

This presentation intends to share my postdoctoral process in progress at ECA / USP which studies the 

“Cartography of teaching and research of Masks Languages and Pedagogies in Brazil in light of the references of 

Italian masters: Donato Sartori, Roberto Tessari and Enrico Bonavera”, mainly in the last 30 years, based on the 

triad: making masks - training with masking languages and pedagogies, and - use on stage. The starting point is 

the personal research carried out over the last years, and still in progress, which was also addressed tangentially in 

my master's degree (UNESP/2008) and doctorate (UNESP/2015), mainly related to Commedia dell'Arte studies. 

Added to this experience was the great opportunity I had to accompany, produce, organize and translate, in several 

states of Brazil and in various institutions, dozens of lectures, courses and meetings by Italian masters: Donato 

Sartori, Paola Piizzi, Roberto Tessari, Enrico Bonavera, among others that will help guide my current cartographic 

research. As a Ufal teacher I was involved, as a member of the Structuring Teaching Nucleus in the formulation 

of the Pedagogical Political Project - PPC of the Degree in Theater course approved by CONSUNI/Ufal in 2014 

and in force since 2015, This board was proposed by me and approved the inclusion of the subject “Pedagogy of 

Scenic Masks” as compulsory that I have been ministering and which prompted me to develop this research from 

a cartographic survey of this teaching in Brazil. Also at my suggestion, other subject electives related to masking 

languages were included such as “Mask Scenic Making”, “Commedia dell'Arte” and “Palhaço or Clown?”. Lastly, 

it is also important to highlight that this new PPC of 2015, from the Ufal Degree Theater course, is based on 

Brazilian Popular Culture, its playful and fun, and thus the masks of Brazilian Popular Culture, in its fun, parties 

and rites. They also end up being addressed in their specificities in the disciplines and in the triad teaching, research 

and extension. 

 

Keywords: Commedia dell’Arte,,drama education, language of masks, masks on stage, Pedagogy of Masks. 
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A presente proposta desta comunicação é compartilhar meus estudos em 

desenvolvimento no pós-doutorado na ECA/USP (2019-2020) que dá continuidade às minhas 

ultimas pesquisas acadêmicas do mestrado30, e que culminaram com meu doutorado, finalizado 

em 201531, junto ao Programa de Pós Graduação em Artes pela UNESP/SP. Pretendo expandir 

estes resultados obtidos até aqui com a investigação e criação de uma cartografia do ensino e 

pesquisa das Linguagens e Pedagogias das Máscaras no Brasil, baseada na tríade: confecção de 

máscaras – formação com as Linguagens e Pedagogia das Máscaras, e – utilização em cena. 

Questões estas que permeiam a minha prática docente na Universidade Federal de Alagoas 

(Ufal) desde 2012 e fazem parte também de tantas outras pesquisas, eventos e projetos por mim 

já realizados. 

Como docente da Ufal desde 2012, estive envolvido, na condição de membro do 

Núcleo Docente Estruturante na formulação do Projeto Político Pedagógico – PPC do curso de 

Licenciatura em Teatro aprovado pelo CONSUNI/Ufal em 2014 e em vigor desde 201532. Neste 

colegiado foi proposto por mim e aprovado a inclusão da disciplina “Pedagogia das Máscaras 

Cênicas” como obrigatória no sexto semestre de formação. Para isto, fiz uma breve pesquisa 

nas instituições federais de ensino superior e constatei que ainda são poucas as disciplinas que 

dão margem para formação do ator ou do professor de Artes baseadas na experiência das 

Linguagens e Pedagogias das Máscaras Cênicas. Normalmente, este tipo de formação é 

oferecido por instituições não acadêmicas ou se dá por meio de cursos livres. Este breve 

levantamento me fez atentar ainda mais para a necessidade de se mapear e conhecer os agentes 

responsáveis pela formação do ator, no Brasil, nesse âmbito específico do uso de máscaras 

cênicas. Será feito assim com esta pesquisa um levantamento cartográfico de ensino com a 

linguagem das máscaras no Brasil também no tocante às disciplinas do universo do Teatro de 

Animação que tangem especificamente às máscaras cênicas. 

Importante ressaltar que nesta mesma reformulação do PPC, também por minha 

sugestão, foram incluídas outras disciplinas eletivas relacionadas a linguagens das máscaras 

 
30SANTOS, Ivanildo L. Piccoli. Os Palhaços das Manifestações Populares Brasileiras: Bumba Meu Boi, Cavalo 

Marinho, Folia de Reis e Pastoril Profano. Dissertação de Mestrado. UNESP. São Paulo, 2008. Disponível em: 

http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86882/santos_ilp_me_ia.pdf?sequence=1 
31 SANTOS, Ivanildo L. P. O Dueto Cômico: da Commedia dell'Arte ao Cavalo Marinho. Tese de Doutorado. 

UNESP. São Paulo. 2015. 
32 Disponível em: https://ufal.br/estudante/graduacao/projetos-pedagogicos/campus-maceio/projeto-pedagogico-

teatro-licenciatura-2015/view 

http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86882/santos_ilp_me_ia.pdf?sequence=1
https://ufal.br/estudante/graduacao/projetos-pedagogicos/campus-maceio/projeto-pedagogico-teatro-licenciatura-2015/view
https://ufal.br/estudante/graduacao/projetos-pedagogicos/campus-maceio/projeto-pedagogico-teatro-licenciatura-2015/view
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como “Confecção de Máscaras Cênicas” e “Commedia dell’Arte” além do universo circense, 

com a inclusão das disciplinas: “Circo”; “Fundamentos do Circo”: “Técnicas Circenses” e 

“Artes Circenses na Educação” (esta última obrigatória no oitavo período de formação; as 

demais, eletivas). Menciono esse fato, pois, de certa forma, as Linguagens das Máscaras 

específicas do Palhaço(a) e Clown além da Palhaçaria de forma geral são também abordadas 

nestas disciplinas. 

Por último também é importante destacar que este novo PPC de 2015, do curso de 

Teatro Licenciatura da Ufal tem como base a Cultura Popular Brasileira, seus brincadores e 

folguedos, sendo trabalhada geralmente nas disciplinas de Projetos Integradores I ao VII. Desta 

forma, as máscaras da Cultura Popular Brasileira, em seus folguedos, festas e ritos também 

acabam sendo abordadas em suas especificidades. 

A minha atual pesquisa pretende investigar a tríade citada (confecção – formação e, – 

utilização em cena) com suas ações atuais no ensino de teatro no Brasil, visto que estudiosos já 

se debruçaram sobre o assunto e, em geral, oferecem informações destes três momentos, em 

separado, bem como sobre os recursos das máscaras cênicas. Pretendo criar uma cartografia do 

ensino e pesquisas das Linguagens e Pedagogias das Máscaras no país para atualizar esses 

estudos. Segundo pude constatar em minhas buscas, este assunto não é apresentado em sua 

totalidade em pesquisas acadêmicas há mais de dez anos. 

Pretendo, então, realizar um levantamento, análise, sistematização e reunião de dados, 

para atualização e difusão de informações sobre o tema em questão, com as seguintes propostas: 

1- Confecção de máscaras: quais disciplinas oficiais são oferecidas nos ensinos 

regulares e quais cursos livres são ministrados pelo Brasil, com regularidade no ensino de 

confecção de máscaras teatrais, seja pela metodologia da família Sartori, seja com outras 

metodologias, a fim de identificar outras fontes primárias de métodos de ensino da criação e 

confecção de máscaras cênicas; quais são as técnicas; quais são as referências bibliográficas 

utilizadas para esta finalidade; quais locais ensinam a transmissão destas técnicas; criar um 

glossário de termos destas habilidades; criar um elenco biográfico de escultores e suas áreas de 

ação dentro da cartografia brasileira, mascareiros, que atuam há pelo menos uma década em 

seu ofício. 

2- Formação com as Linguagens e Pedagogias das Máscaras: quais disciplinas oficiais 

são oferecidas nos ensinos regulares e quais cursos livres são ministrados pelo Brasil com 

regularidade no ensino e quais as Linguagens e Pedagogias são adotadas dentro do rol de 

máscaras cênicas mundiais, seja pela metodologia criada pelas escolas VieuxColombier e Écolè 
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Jacques Lecoq com parceria da família Sartori33, seja com outras metodologias, a fim de 

identificar outras fontes primárias e metodologias de ensino dessas linguagens; quais são os 

estilos de máscaras utilizadas e suas técnicas; quais são as referências bibliográficas utilizadas 

para esta finalidade; quais locais ensinam a transmissão dessas técnicas; criar um glossário de 

termos destas habilidades; criar um elenco biográfico de pedagogos e suas áreas de ação dentro 

da cartografia brasileira, com atuação há pelo menos uma década, em sua artesania; criar uma 

fonte de difusão gratuita online dos materiais acadêmicos, escritos, publicações, audiovisuais e 

afins. 

3 - Utilização das máscaras em cena: quais disciplinas oficiais são oferecidas nos 

ensinos regulares e quais cursos livres são dados pelo Brasil com continuidade que resultam em 

exercícios ou espetáculos que se utilizam das linguagens e Pedagogias das Máscaras Cênicas 

ou da Linguagem das Máscaras Teatrais; quais são os estilos de máscaras mais recorrentes 

utilizados nas montagens (suponho serem: Commediadell’Arte, Bufão, teatro balinês e 

Clowns); quais são as referências bibliográficas utilizadas para estes exercícios e montagens; 

criar um glossário de termos destas habilidades; criar um elenco biográfico desses pedagogos, 

encenadores e diretores que atuam há pelo menos uma década em seu ofício; localizando dentro 

da cartografia brasileira suas principais área de atuação; criar uma fonte de difusão gratuita 

online dos materiais acadêmicos, escritos, publicações, audiovisuais e afins. 

Paralelamente a esta etapa citada acima, pretendo trabalhar com o material por mim 

acumulado durante os últimos anos, como ouvinte, acompanhador e tradutor dos mestres 

italianos em suas participações em eventos, cursos e encontros realizados em diversos estados 

brasileiros e em diversas instituições, nas quais como tradutor, realizei registros em vídeo e em 

outras mídias (fotos e áudio-mp3). Essas traduções, que serão transcritas em momento oportuno 

e sistematizadas, serão consideradas, como fonte de pesquisa e de referencial teórico para esta 

investigação. O objetivo é criar um acervo para ser publicado e difundido em diversas 

plataformas, seja texto, livros, audiovisual ou meios digitais, virtuais, para colocar à disposição 

de futuros pesquisadores este riquíssimo material. 

Um intuito importante desta pesquisa é também o de atualizar e aprofundar o 

conhecimento sobre a produção contemporânea desses mestres europeus, que são as principais 

referências de grande parte das pesquisas brasileiras sobre o tema em questão. Me refiro aqui 

 
33Maiores informações disponíveis em: http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-

gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/ . 

http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/
http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/
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aos nomes de estudiosos como o Professor Doutor Roberto Tessari34, já aposentado do 

Dipartimento dell’Arte, dela Musica e dello Spetacolo (DAMS) dell’Università degli Studio da 

Torino; o ator e pedagogo Enrico Bonavera35 (Piccolo Teatro di Milano), a família Sartori36, 

Amleto e Donato já são falecidos mas sua esposa Paola e filha Sarah mantêm viva a tradição e 

atividades como o “Seminario Laboratorio Internazionale Arte dela Maschera nella Commedia 

dell'Arte”37, que ocorre anualmente com estudos teóricos e práticos e ainda criação de máscaras 

em papelagem e couro, e as atividades do Museu Internazionale dela Maschera Teatrale – 

Amleto e Donato Sartori; o ator e diretor Fabio Mangolini (Bologna/Ferrara); o diretor e 

pedagogo Francesco Zigrino38; e o mascareiroErhardtStiefel39 (Paris); bem como com os 

pesquisadores RenzoGuardenti (Universitàdegli Studi da Firenze) e Roberto Cuppone 

(Università degli Studi da Genova) que possuem publicações e estudos práticos relativos ao 

universo da Commedia dell’Arte. 

Venho trabalhando há anos com profissionais aqui no Brasil e sempre a questão da 

criação de uma cartografia sobre as Linguagens e Pedagogias das Máscaras se faz presente nas 

conversas informais e nos encontros, debates e seminários promovidos por universidades e 

outras instituições. Há, entre esses profissionais, um consenso sobre essa lacuna na produção 

acadêmica nacional que me proponho nesse momento. 

 
34Roberto Tessari é um nome reconhecido internacionalmente como pesquisador teórico do período renascentista 

e barroco e em especial da história e desenvolvimento da Commedia dell’Arte. Ele é professor universitário 

aposentado, dramaturgo e ensaísta e autor de dezenas de livros que são referências básicas no estudo de teatro. 
35 Enrico Bonavera é ator e pesquisador do Teatro Piccolo di Milano há mais de 20 anos, onde atua no consagrado 

espetáculo “Arlequim Servidor de Dois Patrões” dirigido por Giorgio Streller, inicialmente interpretando Brighella 

e há alguns anos como Arlecchino, substituindo definitivamente desde junho deste ano o ator FerrucioSoleri. É 

Professor da Univeritàdi Genova e promove frequentemente seminários de Commediadell’Arte pelo mundo. 
36 Originalmente criado por Donato Sartori, que foi ator, escultor e autor. Herdeiro da pesquisa de 

Commediadell’Arte e suas máscaras, foi criador junto com sua esposa Paola Pizzi (atriz, arquiteta e também 

pesquisadora), do Museu Internazionale dellaMascheraTeatrale – Amleto e Donato Sartori e do Centro Maschere 

e StruttureGestuali, ambos referências mundiais do trabalho com confecção e Pedagogia das Máscaras. 

Atualmente o Seminario é coordenado por Paola Piizi Sartori e Sarah Sartori. 
37 Maiores informações disponíveis em: http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-

gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/ . 
38Zigrino montou as peças O Arranca Dentes, resultado do exercício da Commediadell’Arte, empreendido pela 

turma de 1983, da EAD; Pinóquio, de Carlo Collodi, e Esperando Godot, de Samuel Beckett, na qual utiliza 

linguagem do clown. Na montagem de Você vai ver o que você vai ver, realizada pelo Circo Grafitti, usou também 

técnica de clown. Em 2005, Zigrino retorna ao Brasil, a convite do Clã – Estudos das Artes Cômicas para cursos 

ne  
39Erhardt desde 1965 cria centenas de máscaras para grandes diretores de teatro e cinema: Ariane Mnouchkine, 

Maurice Bejart, Jean-Pierre Vincent, Antoine Vitez, YannisKokkos Alfredo Arias, Jean Louis Tamin, Tim 

Robbins, entre outros. Seu profundo conhecimento levou-o também a especializar-se na arte da máscara indonésia 

e japonesa e a desenvolver links e intercâmbios com artistas destes países. Cada uma de suas máscaras é um 

trabalho único, e os materiais que ele usa são principalmente couro, madeira e tecidos. 

http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/
http://www.sartorimaskmuseum.it/centro-maschere-e-strutture-gestuali/seminarioarte-della-maschera-nella-commedia-dellarte/
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Segundo levantamentos por mim realizados o último material acadêmico que foi 

produzido sobre o histórico da Pedagogia das Máscaras no Brasil foi a livre docência do Prof. 

Dr. Felisberto Sabino da Costa “A Outra Face: A Máscara e a (Trans)formação do Ator” em 

2006, pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. No decorrer destas 

últimas décadas, muitas universidades públicas têm adotado essa metodologia como disciplina 

como é o caso da própria Ufal onde leciono, mas também da UFU - Uberlândia, Grande 

Dourados – MS, da UFBA – Bahia, da UNIRIO - Rio de Janeiro, da UFRN de Natal, da UNESP, 

entre outras. Também outros tantos centros e grupos de pesquisa de Linguagem da Máscara que 

utilizam regularmente essa Pedagogia e dão seguimento às suas atividades. Outros centros de 

formação foram criados, como por exemplo, na Escola Livre de Teatro de Santo André, os 

cursos formativos do Grupo Moitará; o Centro de Pesquisa de Máscara; o CLÃ de Cida Almeida 

em São Paulo e o Barracão Teatro - Campinas. Além de encontros e festivais nacionais 

recentemente criados, tendo estas Linguagens e Pedagogias das Máscaras como tema central. 

Um dado a ser destacado é que antes do surgimento dessas unidades de formação, até 

a década de 1980, para que se tivesse acesso às Linguagens e Pedagogias das Máscaras, era 

necessário quase que obrigatório à ida para o exterior, principalmente para França (Escola de 

Jacques Lecoq ou Philippe Gaulier – maiores referências na época), Itália, Japão, Indonésia ou 

Estados Unidos. Com o crescente número de profissionais formados no exterior e atuando com 

essas Linguagens e Pedagogias no Brasil, este cenário mudou, e hoje em dia, são inúmeras as 

possibilidades de se fazer cursos regulares, longos ou curtos com as Linguagens das Máscaras 

Cênicas em instituições de ensino público, privado ou mesmo curso livres. Por esta perspectiva, 

acredito fazer-se necessário uma cartografia, como proponho acima, para mapear seus locais de 

relevância e suas técnicas, fontes bibliografias e biográficas de seus pedagogos. 

Em um breve e muito superficial panorama posso citar nomes que merecem ser 

estudado e destacados na cartografia que proponho: Tiche Vianna40 e Ésio Magalhães do grupo 

Barracão Teatro; Erika Rettl e Venício Fonseca, do Grupo Moitará41; Cida Almeida42do CLÃ 

 
40Tiche Vianna é atriz, pesquisadora e diretora teatral. É uma das importantes referências nacionais da prática com 

máscaras e Commediadell’Arte devido a sua formação nesse gênero teatral ter se dado em parte na Itália. Ela se 

destacou no Brasil por sua interpretação com máscaras e é fundadora do Barracão Teatro com sede em Barão 

Geraldo, Campinas/SP, em que a pesquisa e as montagens com máscaras são atividades norteadoras. 
41 Grupo Moitará é um grupo de teatro carioca que desenvolve há mais de 25 anos pesquisa e espetáculos com 

referências da Pedagogia das Máscaras e em especial com a Commediadell’Arte mesclado com a cultura popular 

brasileira. O Grupo promove anualmente cursos de confecção e de uso da máscara voltado para cena 

contemporânea além de ciclos de palestras em sua sede na Lapa/RJ. 
42 Cida Almeida, atriz e diretora, formada pela Escola de Artes Dramáticas da ECA/USP, atua sempre como 

pedagoga e encenadora com a linguagem das máscaras e desenvolve pesquisa única de máscaras da infância e da 
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Estúdio das Artes Cômicas e G.E.C.A. (Grupo de Estudos de Clowns Anômicos); Ana Maria 

Amaral, - professora aposentada da ECA USP; Cuca Bolaffi, do Núcleo de Experimentação e 

Pesquisa de Máscara da Escola Livre de Teatro ELT; Joice AglaeBrondane, atualmente na 

Universidade Federal da Bahia UFBA; Helô Cardoso, do Instituto de Artes da Unicamp; Maria 

Helena Lopes, professora aposentada da UFGRS; Elizabeth Lopes, professora aposentada da 

Unicamp; Felisberto Sabino da Costa, professor do Departamento de Artes Cênicas da ECA-

USP; Grupo Fora do Sério e Jair Rodrigues, de Ribeirão Preto/SP; Amok do Rio de Janeiro-RJ; 

Centro de Pesquisa da Máscara de São Paulo, coordenado por Fernando Martins e Aline Grisa; 

Doutores da Alegria, por meio de seus integrantes: Heraldo Firmino, Thais Ferrara, Luciana 

Viacava e LesleyRevely; Vilma Campos Leite da Universidade Federal de Uberlândia/UFU; 

Helô Cardoso, professora que há décadas ensina confecção de máscaras na UNICAMP; Bya 

Braga, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG e criadora do Festival Internacional 

de Máscaras do Cariri; Melissa Lopes e Ana Caldas Lewinsohn da Universidade Federal de Rio 

Grande do Norte; Ana Achcar criadora do Festival de Improviso com máscaras e professora da 

UNIRIO; Elisa Rossin da Cia. Do Quintal; Vinicius Torres Machado professor da Universidade 

Estadual Paulista, UNESP; Fernando Javier Linares de MG e Walmor Nini Beltrame da 

Universidade do estado de Santa Catarina, Udesc. 

Outro intuito desta pesquisa de pós-doutoramento é criar uma linha CRONOLÓGICA 

(da difusão, no Brasil, da formação, ensino e pesquisa das Linguagens e Pedagogias das 

Máscaras Cênicas43), e outra, uma espécie aproximada de GENEALÓGICA, por assim dizer, 

identificando mestres, sucessores e seguidores na rede de expansão dessa técnica cênica no país. 

Para isso e como metodologia que tenho aplicado na coleta de dados está disponível um 

questionário que em plataforma virtual44 e pretende-se também realizar, sempre que possível, 

registros audiovisuais, entrevistas ou depoimentos, dos profissionais contatados nesta pesquisa. 

Esse material de referência é sempre muito rico e útil para gerações de futuros pesquisadores. 

Depois de processar e sistematizar as informações, os dados serão compartilhados na página 

online que será criada, e essa possibilidade de potencializar a divulgação do resultado da 

 
velhice em seus cursos “A Pedagogia das Máscaras na Busca de uma Identidade do Ator, uma Aproximação” para 

jovens artistas em processo de aprendizagem ou recém-saídos de cursos e faculdades de artes cênicas. 
43 Cartografia do ensino e pesquisa das Linguagens e Pedagogias das Máscaras no Brasil: 

pedagogiadasmascarasbr@gmail.com/@pedagogiadasamascaras/#pedagogiadasamascaras   

https://www.blogger.com/profile/05478831605329315904 /https://www.facebook.com/Pós-Doc-Cartografia-do-

ensino-e-pesquisa-das-Máscaras-no-Brasil-629035107604835. 
44 Questionários do PÓS-DOUTORADO https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1BSSlZ_aSXv-

6ut93w8urmmVGY0dtOjawGALZVFfxSxgMw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

https://www.blogger.com/profile/05478831605329315904%20/
https://www.facebook.com/Pós-Doc-Cartografia-do-ensino-e-pesquisa-das-Máscaras-no-Brasil-629035107604835
https://www.facebook.com/Pós-Doc-Cartografia-do-ensino-e-pesquisa-das-Máscaras-no-Brasil-629035107604835
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1BSSlZ_aSXv-6ut93w8urmmVGY0dtOjawGALZVFfxSxgMw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1BSSlZ_aSXv-6ut93w8urmmVGY0dtOjawGALZVFfxSxgMw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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pesquisa torna ainda mais necessária à aplicação de critérios rigorosos na fase de coleta de 

dados. 

Como resultado, pretendo criar mecanismos de difusão desse conteúdo, por meio de 

material escrito, audiovisual ou virtual, visando tornar facilmente disponível para os futuros 

pesquisadores, o acesso a estes documentos. Também tenho a intenção de criar uma rede de 

comunicação entre os pesquisadores, fazedores, encenadores, grupos, entidades, universidades 

e cursos regulares, por meio da criação e manutenção da REDE BRASILEIRA DE 

MÁSCARAS CÊNICAS45, para promover à comunicação e compartilhamento de informações 

de materiais didáticos entre seus membros voluntários. O exemplo bem sucedido dessa 

iniciativa vem de outra rede da qual faço parte (Rede Brasileira de Teatro de Rua46), e também 

da Rede Brasileira de Teatro de Bonecos (mantida pela Associação Brasileira de Teatro de 

Bonecos-Unima47), que já há anos vem contribuindo muito para estes fins, fortalecendo as 

pesquisas, formações encontros e trocas de conhecimentos. 

Além da coleta de dados e produção de registros audiovisuais, pretende-se ainda 

recolher todo tipo de documentos e materiais que possam ser cedidos ou emprestados para 

reprodução (fotográfica e ou da imagem) de livros, folders, cartazes, banners, folhetos, fotos, 

máscaras, moldes, souvenires etc. Para que dependendo das possibilidades de suporte, possam 

ser disponibilizados ou incorporados no acervo (o original ou por meio de uma reprodução) da 

Rede Brasileira de Máscaras Cênicas e Commediadell’Arte, ou eventualmente também de 

outras redes que estão em vias de criação com parceiros institucionais, como o Centro de 

Referência em Ensino, Linguagens e Pedagogias das Máscaras Cênicas48(em fase de estudo e 

implementação49). Por fim, convido a todos que possam contribuir nesta pesquisa que o façam, 

 
45Primeiros contatos pelo endereço: https://www.facebook.com/Rede-Brasileira-de-Máscaras-Cênicas-e-

Commedia-dellArte-354042001956215 
46 Pode ser visitado no blog: http://teatroderuanobrasil.blogspot.com/ e/ou no Facebook: 

https://www.facebook.com/redebrasileiradeteatroderua/ A Rede Brasileira de Teatro de Rua criada em março de 

2007, em Salvador/BA, é um espaço físico e virtual de organização horizontal, sem hierarquia, democrático e 

inclusivo. Todos os artistas-trabalhadores e grupos pertencentes a ela podem e devem ser seus articuladores para, 

assim, ampliar e capilarizar, cada vez mais, suas ações e pensamentos. Sua missão: de lutar por políticas públicas 

culturais com investimento direto do Estado em todas as instâncias: municípios, Estados e União, para garantir o 

direito à produção e o acesso aos bens culturais a todos os cidadãos brasileiros. 
47 Acessível em :https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/ 
48 Centro de Referência em Ensino, Linguagens e Pedagogias das Máscaras Cênicas: 

https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-Máscaras-Cênicas-

1472294452923063/ 
49 Primeiro contato em: https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-

Máscaras-Cênicas-1472294452923063/ 

https://www.facebook.com/Rede-Brasileira-de-Máscaras-Cênicas-e-Commedia-dellArte-354042001956215
https://www.facebook.com/Rede-Brasileira-de-Máscaras-Cênicas-e-Commedia-dellArte-354042001956215
http://teatroderuanobrasil.blogspot.com/
https://www.facebook.com/redebrasileiradeteatroderua/
https://abtbcentrounimabrasil.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-Máscaras-Cênicas-1472294452923063/
https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-Máscaras-Cênicas-1472294452923063/
https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-Máscaras-Cênicas-1472294452923063/
https://www.facebook.com/Centro-Referência-Ensino-Linguagens-e-Pedagogias-das-Máscaras-Cênicas-1472294452923063/
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pois não findará com o pós-doutorado e sim é uma criação para muitos e muitos anos de 

pesquisa vindouros. 
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