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Resumo 
 
Perdurando paralelamente ao teatro convencional por cerca de trezentos anos a Commedia 
dell’Arte influenciou significativamente o fazer teatral na Europa graças ao caráter popular de 
suas encenações voltadas para o improviso. Compreender como o corpo neste gênero era 
abordado torna-se uma ação relevante para que possamos compreender hoje outras prováveis 
abordagens da linguagem do teatro e estarmos, portanto assumindo um olhar na busca de uma 
educação estética. Este trabalho tem como objetivo enfocar as referências de corpo que 
configuram esta manifestação artística bem como revelar o autêntico corpo popular, que se 
caracterizava, se disfarçava, se mostrava como um corpo capaz de transgredir, de inovar e 
estava ligado a vida social do povo.  
Palavras-chaves: Commedia dell’Arte, Corpo, Dramaturgia.  
 
 
Abstract  
 
Lasting parallels  to conventional theatre by years three hundred influenced the Comedy 
dell’Art significantly the to do theatrical in the  Europe jest to popular mark of your setting 
turned to the improvise. To understanding as this genus body  was approach if turn an action 
discharge to that we can to understanding today other probable the boarding of a ship theatre 
language and we are, therefore assuming a to consider in the quest of a esthetic education. 
This work has as object to hang the body references that confer this artistic manifestation as to 
reveal the popular body genuine, that if characterized, if distinguished , if displayed as a body 
able of to transgress of to innovate and was connected the social life the people.  
Keys-words: Comedy dell’Art, Body, Dramatic.      
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O sentido do corpo na Commedia dell’Arte 

 

A Commedia dell’Arte por ser considerada a primeira escola profissional de atores que 

se tem registro no Ocidente, nos aponta possibilidades de pensar a relação entre o corpo e a 

estética numa perspectiva educativa que influenciou fortemente outros movimentos da arte 

subseqüentes, a exemplo do teatro biomecânico de Meyerhold e do teatro de rua, além de 

algumas características desta manifestação artística que estão presentes em movimentos 

artísticos contemporâneos (BERTHOLD, 2000; CARVALHO, 1989). 

Através dos séculos, a Commedia dell’Arte tornou-se não apenas modelo exemplar 

dentro da história do teatro, mas também tema de discussão dentro de movimentos artísticos 

teatrais desde a Renascença até o teatro contemporâneo. De Shakespeare a Goldoni, de 

Molière a Meyerhold, atores, dramaturgos, diretores e demais profissionais do teatro 

buscaram nesta manifestação artística inspiração e modelos.    

Desenvolveu-se como uma manifestação artística dos séculos XVI, XVII e XVIII, 

transitando pelo teatro e pela dança significando arte, habilidade e técnica. Caracterizou-se 

pela improvisação a partir da linguagem gestual e verbal. Essas improvisações contavam com 

a técnica e a capacidade gestual dos artistas sobrepujando, assim o texto literário em 

detrimento das linguagens do corpo. 

Herdeira das farsas representadas pelos bobos da Corte durante a Idade Média, a 

Commedia dell’Arte fazia da interpretação dos atores seu elemento principal. Da vivacidade e 

do talento dos mesmos dependia toda a obra, pois não existia uma dramaturgia fechada e 

acabada. Os atores dell’Arte dependiam apenas de um roteiro pré-elaborado e das técnicas, 

como por exemplo, a acrobacia, a mímese, as pantomimas, para dar suporte a representação.  

Ao influenciar esses países e lançar suas raízes, a Commedia dell’Arte foi o primeiro 

teatro ocidental a ser exportado. Paris afrancesou-a chamando-a de Comédie Italienne. Em 

sua forma original, chegou a vários países criando novos personagens, destronando outros, 

mas sobretudo, alegrando reis, rainhas e camadas populares por onde passava. 

Compreendemos a Commedia dell’Arte como uma representação teatral que 

transgrediu com sua época e demonstrou inconformismo no fazer teatral, uma vez que reagiu 

aos ditames da cultura européia e à frieza dos espetáculos da corte.  

É interessante observar que esse movimento artístico contribuiu significativamente 

para o teatro moderno e contemporâneo. Apesar de tratar-se de uma manifestação teatral não 

mais existente na atualidade, entendemos que a mesma constituiu-se em uma linguagem 

artística cuja estética, centrada no imaginário popular e no improviso, permitiu uma rica 
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possibilidade de comunicação verbal e não-verbal que hoje pode ser encontrada e retomada 

em produções teatrais contemporâneas. 

Considerando a importância da Commedia dell’Arte como um movimento artístico que 

pode ser re-significado na contemporaneidade, questionamos: Como se configura o corpo 

nesta manifestação artística? Este trabalho tem como objetivo enfocar as referências de corpo 

que configuram esta manifestação artística bem como revelar o autêntico corpo popular, que 

se caracterizava, se disfarçava, se mostrava como um corpo capaz de transgredir, de inovar e 

estava ligado a vida social do povo.  

A busca por investigar a Commedia dell’Arte levou-nos a trilhar um caminho 

metodológico que buscasse compreender o fenômeno artístico numa perspectiva estética 

indissociada de nossas experiências com o teatro. No sentido de realizar uma apreciação 

contextualizada de imagens e dos textos da Commedia dell’Arte e evitar uma postura ingênua, 

recorremos à fontes históricas com enfoque no corpo, na arte  e na própria Commedia 

dell’Arte. Questionando como se configura o corpo na dramaturgia da Commedia dell’Arte, 

tomamos a análise de imagens como recurso metodológico enfocando o fenômeno pesquisado 

(PORTO ALEGRE, 1998). 

As imagens analisadas são pinturas produzidas por artistas dos séculos XVI e XVIII 

que retrataram em suas obras configurações do corpo na Commedia dell’Arte. Para esse texto 

destacamos duas imagens, a saber: a primeira é uma pintura em aquarela de autoria anônima 

datada do século XVI e a segunda refere-se a uma gravura de J. Callot denominada Balli di 

Sfessania de sua famosa coletânea que recebe este mesmo nome. Esta imagem, ainda hoje, 

está no imaginário popular por ser uma das obras que mais se aproxima da Commedia 

dell’Arte apesar da mesma ser apenas uma re-interpretação pessoal de Callot dessa 

manifestação artística. Neste trabalho essas imagens são olhadas como fontes documentais e, 

em diálogo com bibliografia de referência, são utilizadas como forma de “captar e interpretar 

a realidade” (PORTO ALEGRE, 1998, p. 76). Nesse sentido, a iconografia apresenta um 

leque de amplas possibilidades como fonte documental não tendo um caráter ilustrativo, mas 

complementar ao texto e interpretativo. 

Este trabalho, portanto, trata-se de uma apreciação estética do corpo da Commedia 

dell’Arte, a partir da qual passamos a refletir sobre a educação. No presente texto as fontes 

investigadas em seu conjunto se inter-significam, se complementam. Apresentam-se como 

construções que durante o desenvolvimento do texto contribuem para retratar aspectos da 

pesquisa e sentidos novos para o objeto investigado tendo-se como base o corpo como 
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categoria de análise. Entendemos o corpo como um território biocultural. O corpo como lugar 

de aprendizagem, de apropriação do entorno por parte do sujeito. É nele e por ele que agimos, 

desejamos, criamos e sentimos. O corpo assume seu papel na subjetividade nas mais variadas 

instâncias pessoais, interpessoais ou coletiva; ele não é uma massa material e inerte, mas o 

lugar de nossas ações originais. Nele expressamos a unidade na diversidade, entrelaçando o 

mundo biológico e o mundo cultural (NÓBREGA, 2000).  

A contribuição que pretendemos dar com este texto, especificamente, ao Ensino da 

Arte, justifica-se pela importância de sugerir essas discussões para o âmbito escolar, 

considerando que a arte insere-se neste como componente curricular que carece de uma 

discussão mais ampliada sobre as Artes Cênicas em especial. Pretendemos também contribuir 

no sentido de amenizar a carência de referência sobre a Commedia dell’Arte produzindo uma 

reflexão e um material didático a ser disponibilizado para o Ensino de Arte. 

 

O corpo do ator: configurações na Commedia dell’Arte  

 

O corpo na Commedia dell’Arte revelava-se como uma possibilidade dramatúrgica 

expressando com agilidade e com originalidade as improvisações, as técnicas de acrobacia, o 

canto e a mímese. Entendemos que nesse fazer teatral o corpo era capaz de superar a noção de 

homem técnico, homo faber, associando a essa noção a concepção de homem imaginativo, 

aquele capaz de criar e de destruir fantasmas e tabus, uma vez que o ator dell’Arte não negava 

sua condição corporal e social, sua concepção de mundo, seu sentimento de insatisfação com 

as ideologias sociais vigentes.  

 

O homem tornava a si mesmo e sentia-se um ser humano entre seus 
semelhantes. O autêntico humanismo que caracterizava essas relações não era 
em absoluto fruto da imaginação ou do pensamento abstrato, mas 
experimentava-se concretamente nesse contato vivo, material e sensível 
(BAKHTIN, 2002, p. 9).  

 

Era o autêntico corpo popular que se caracterizava, se disfarçava, se mostrava como 

linguagem corporal capaz de transgredir, de inovar e estava ligado, portanto, à vida social do 

povo. Trazendo essa configuração corporal, a Commedia dell’Arte sobreviveu como um 

movimento teatral que impunha sua personalidade criadora, e que, não estava preocupado 

com os ditames da época, nem tampouco seguia uma escrita teatral. 

 Não existia um texto literário propriamente dito, mas um roteiro denominado 

de canovaccio que orientava os atores dell’Arte. A dramaturgia era baseada na improvisação e 
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no corpo do ator, seu instrumental de trabalho, pois era a partir dele que os atores 

improvisavam e criavam suas cenas que eram representadas em praça pública.  

Dentro dessa dramaturgia priorizavam-se as improvisações, as técnicas acrobáticas, as 

mímicas, a esgrima, a dança, e a recitação. Prodigiosos espetáculos eram criados a partir dos 

jogos improvisados que permitiam grande variedade de repertórios. Os atores eram realmente 

mestres nesse gênero de montagens (CARVALHO, 1989). Vale salientar que a improvisação 

só era conseguida depois de um árduo trabalho preliminar de ensaios coletivos ou individuais. 

Scala (2003) chama-nos atenção para esse conceito de improvisação que na Commedia 

dell’Arte permitia o ator a ajustar o espetáculo ao público presente, e mais do que um ajuste 

do espetáculo, o improviso era uma brincadeira com o espectador. Os atores tinham um 

repertório de situações consideráveis que utilizavam quando fazia necessário, possuíam uma 

bagagem incalculável delas, além de diálogos e de gags, arquivados na memória para 

momentos oportunos dando a impressão de estarem sempre improvisando.  

Essas improvisações eram jogos cênicos que o ator treinava se especializando e 

criando caracteres de seu personagem que em determinadas situações se permitia utilizar esse 

arsenal cênico dependendo do público que assistia à peça. 

 Prodigiosos espetáculos eram criados a partir dos jogos improvisados que permitiam 

grande variedade de repertórios. O corpo do ator dell’Arte, ao assumir várias habilidades, 

revelava-se como aquele que se opunha à cultura oficial, ao tom sério e feudal-burguês 

tornando-se diferenciado para sua época; diferente no sentido de agilidade, destreza e 

desprendimento em cena (FO, 1999).  

Ao analisarmos uma pintura da Commedia dell’Arte datada do século XVI, aquarela 

de autoria anônima, podemos ver que o corpo do ator dell’Arte extrapolava os ideais de corpo 

apolíneo bem como a estética do mesmo, pois como bem  observamos são corpos com 

estruturas físicas diferentes, salientados pelo uso de enchimentos no figurino e de certa forma 

apresentando uma irreverência no representar. A pintura com figuras simplórias de 

camponeses da Commedia dell’Arte mostra uma dança ritmada e alegre. Havia nos 

movimentos apresentados uma valorização corporal acentuados pelo figurino e pelos 

movimentos dançados. Na imagem analisada a troupe de saltimbancos representa num 

tablado erguido sem cenários. Um charlatão apregoa suas mercadorias; próximo a ele, um 

comediante em costume de Zanni, uma cantora com alaúde e dois músicos. Esse tipo de 

representação era típica nas feiras anuais onde bufões representavam a Commedia dell’Arte na 

sua forma mais primitiva.  
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Observamos nessa imagem que os atores utilizavam todo o espaço cênico, bem como 

demonstravam agilidade e graciosidade nos movimentos. O figurino trazia enchimentos que, 

de certa forma, valorizava a composição corporal do personagem que transgredia os valores 

apolíneos ressaltados pelo Renascimento sem retirar-lhe a graciosidade e habilidade de 

movimentos considerados irreverentes para a época.  Mesmo utilizando tais enchimentos em 

seus figurinos, os atores não perdiam as habilidades corporais que tanto diferenciava os 

espetáculos da Commedia dell’Arte dos espetáculos palacianos. Divergindo da estética de 

corpo apolínea exigida nesses espetáculos, o corpo do ator dell’Arte era hábil, versátil e 

dionisíaco. A dança e a pantomima enriqueciam a representação dos atores da Commedia 

dell’Arte.  

Outra pintura por nós analisada, datada do século XVIII de Jacques Callot, 

denominada Balli di Sfessania  notamos a habilidade corporal dos atores dell’Arte. Esta 

gravura faz parte da famosa coletânea de Callot intitulada Balli di Sfessania que durante 

muito tempo foi considerada como registro fidedigno da Commedia dell’Arte apesar da 

mesma não passar de uma re-interpretação absolutamente pessoal de J. Callot. A imagem 

representa um frontispício onde os atores dell’Arte representam uma cena dessa manifestação 

artística. Nesta imagem observamos corpos que faziam parte da cultura popular, que 

adquiriam vida, que cresciam e se renovavam sem cessar. Estavam unidos a essa cultura 

revelando sua essência como princípio em crescimento que ultrapassavam seus próprios 

limites a partir das diversas práticas corporais existentes, como a dança, o canto, as diversas 

habilidades acrobáticas que cada um podia desenvolver se assim seu personagem exigisse. 

Dessa forma, os corpos dell’Arte estavam em contato com os corpos de outras pessoas, um 

contato direto com o público de todas as idades e condições sociais.  

O ator dell’Arte para conseguir fazer todas essas peripécias como saltar, equilibrar-se, 

dançar e interpretar com todo arsenal de figurinos e acessórios  devia ter um corpo bem 

treinado por uma sucessão de exercícios preparatórios possibilitando uma representação 

cênica que dominava a liberdade e o talento do ator. O ator dell’arte como nos apresenta 

Carvalho (1989, p.43) “[...] treinava habitualmente sua voz, seus gestos, buscando 

despersonalizá-los. Seu treino diário incluía o exercício e o estudo da música, da dança, do 

mimo, da esgrima e exercícios de circo e prestidigitação”. 

Dentro da sua diversidade, vasta e multiforme, o corpo na Commedia dell’Arte possuía 

uma unidade de estilo e constituía partes e parcelas da comicidade popular em seu âmago. O 
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ator tinha um corpo ágil e que utilizava técnicas acrobáticas em algumas cenas para a 

composição do personagem e do espetáculo.  

Pensamos que o espetáculo dessa manifestação artística mantinha estreitas relações 

com o medievo, no que se refere à configuração dos corpos dos atores por exaltar suas partes 

baixas. Na Idade Média valorizavam-se, sobretudo, as partes baixas como nádegas, coxas, 

órgãos genitais, e era um corpo de orifícios dotados de liberdade de expressão.  

O corpo do medievo era o da corporeidade grotesca, do horrível, do disforme. Era um 

corpo que não tinha lugar dentro da estética do belo apolíneo; sua verdadeira natureza era a 

expressão da plenitude contraditória e dual que continha a negação e a afirmação, a 

construção e a destruição, que se relacionava com seu crescimento e sua multiplicação e que 

não passava despercebido  

Na cena descrita “O Arlecchino falotrópico” ou Arlequim exibidor de falo, citado por 

Fo (1999) fica clara essa atração pelo baixo corporal. A cena acontece quando Arlequim, 

bêbado, ingere a porção mágica que ele havia conseguido para seu patrão das mãos de uma 

feiticeira e, ao enganá-la com uma recompensa destinada aos serviços da mesma, faz uso do 

restante da mesma com bebidas. Embriagado, ao invés de tomar a bebida que havia 

comprado, entorna a porção mágica que serviria para seu amo caso a tivesse bebido. Dessa 

forma, os efeitos colaterais que seriam designados para seu senhor, fazem efeito em Arlequim 

no seu baixo corporal, o que o leva a tentar desesperadamente baixar sua ereção. 

 
 
O baixo corporal nesta cena compreende a região pélvica do Arlequim, sendo mais 

enfatizado em seu pênis que fica ereto à medida que a porção mágica ingerida por ele vai 

fazendo efeito. Este baixo corporal é característico do corpo medieval. Neste, o belo, o 

atraente e o importante estavam mais em baixo do que em cima, não era um corpo moralista, 

mas um corpo que falava por meio de representações, de gestos e de canções, sendo, portanto, 

um corpo que não era governado por formalidades (RODRIGUES, José Carlos. Op. Cit.). 

O corpo do ator dell’Arte extrapolava os ideais de corpo apolíneo, bem como a estética 

do mesmo, pois como bem se percebe são corpos com estruturas físicas diferentes, salientados 

pelo uso de enchimentos no figurino e de certa forma, apresentando uma irreverência no 

representar (RODRIGUES, 1999).  

Os atores utilizavam todo o espaço cênico, bem como demonstravam agilidade e 

graciosidade nos movimentos. O figurino trazia enchimentos que, de certa forma, valorizava a 

composição corporal do personagem que transgredia os valores apolíneos ressaltados pelo 
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Renascimento, sem retirar-lhe a graciosidade e habilidade de movimentos considerados 

irreverentes para a época. Mesmo utilizando tais enchimentos em seus figurinos, os atores não 

perdiam as habilidades corporais que diferenciava os espetáculos da Commedia dell’Arte dos 

espetáculos palacianos. Divergindo da estética de corpo apolínea exigida nesses espetáculos, 

o corpo do ator dell’Arte era hábil e versátil.  

Se fizermos analogias com a era clássica, vamos encontrar no Renascimento corpos, 

de atores e bailarinos, que seguiam o padrão apolíneo de beleza, o corpo rigorosamente 

perfeito e acabado, isolado e solitário, separado dos demais como o corpo dos atores 

palacianos que declamavam os textos teatrais (BAKHTIN, 2002).  

Notamos a diferença entre esse dois tipos de atores que conviveram em uma mesma 

época e, mesmo estando próximos por um ideal, que era o teatro, estavam distantes no seu 

modo de fazer. O ator da Commedia dell’Arte parece mais despojado, utilizando-se mais de 

seus movimentos corporais e contribuindo para uma encenação em que a utilização completa 

de seu corpo, seja pela mímica, seja pela dança ou pela fala, mostrava-se numa linguagem 

corporal que não estava fadada ao individualismo; enquanto  no ator do palco palaciano 

encontrava-se um corpo associado ao vestuário e a gestos estudados, contidos, disciplinados. 

Os mínimos detalhes dessa corporeidade eram formalizados: cumprimentar, portar-se em 

cena, declamar eram alguns desses detalhes que o tornava um corpo individual, um corpo 

cortês. Tais corpos têm relação com modos distintos de vivenciá-lo e de sentir sua inserção no 

mundo (SCALA, 2003).  

Se a Commedia dell’Arte primava pelo ator acrobata, mímico, cantor e responsável por 

sua representação, vamos ter um primeiro esboço de metamorfose desse corpo, que poderia, 

portanto, ser aberto para que houvesse uma comunhão com o grupo, em seu momento 

inaugural; uma tentativa de comunhão com a alteridade, uma energia de totalização, um inter-

jogo de cumplicidade podendo renascer, ultrapassar-se e superar-se a cada representação 

(MEYER,  1991). 

 Fica clara a diferença entre esses dois tipos de atores em que o ator do palco 

renascentista estava mais voltado para a representação declamatória sem utilizar-se das 

possibilidades corporais para a cena, um artista pertencente à “[...] esfera da arte apolínea pelo 

prazer que haure da aparência e do espetáculo” (NIETZSCHE, 19- -).  

Entretanto, não negamos que o ator dell’arte também utilizava referenciais do corpo 

apolíneo, a exemplo dos personagens innamoratis que apresentavam esse ideal de beleza na 

sua forma de representação e figurinos. Todavia, diferenciavam-se dos demais atores da época 

por estarem preocupados com uma narrativa heterogênea, com a utilização maciça de uma 
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comicidade do tipo escatológica contrária ao discurso do teatro burguês, que desafiava as 

proibições impostas à sociedade no tocante aos costumes e aos discursos da época.    

Nesse ator, encontramos por excelência, a metamorfose do corpo apolíneo-dionisíaco 

em que “[...] a evolução progressiva da arte resulta do duplo caráter do “espírito apolíneo” e 

do “espírito dionisíaco”, tal como a dualidade dos sexos gera a vida no meio de lutas que são 

perpétuas e por aproximações que são periódicas” (NIETZSCHE. Op. Cit. p. 19).   

Acreditamos que a diferença apresentada nos corpos desses atores que viveram numa 

mesma época, numa mesma ideologia social, política e econômica esteja no caráter da 

representação em ambientes fechados de um lado, e do outro, em ambientes abertos, ao ar 

livre como as feiras, as praças públicas e a relação mantida com o público que assistia a esses 

espetáculos.  

Embora haja essa diferença de espaço e de público, a estes dois tipos de ator incidiam 

o caráter do “espírito apolíneo” e do “espírito dionisíaco” em seu representar, mesmo que um 

apresentasse mais esses caracteres do que o outro. Apolo como o deus de todas as faculdades 

criadoras de formas, a divindade da luz plena de beleza, o deus da ordem, da forma e da 

proporção, do equilíbrio e simetria, do mundo interior da imaginação e Dionísio, o deus da 

embriaguez, das orgias, das melodias encantadas e sedutoras, das camadas populares, o deus 

da renovação, herói da cena e centro do espetáculo teatral (NIETZSCHE.  19--.).  

Esta dualidade e reciprocidade entre esses espíritos que não se dicotomizavam, mas se 

constituíam como um micro-cosmo representador do real, e portanto, presentes na Commedia 

dell’Arte, dava-se pelo fato dos atores dell’arte não negarem a sua expressividade, 

demonstrando em seus espetáculos um corpo explícito e total que não se negava, enquanto 

corpo instituído, que renascia a cada encenação, continuamente imbricado no ciclo vital, o 

corpo do dilaceramento, da fragmentação, do êxtase, do entusiasmo, aquele que se opunha a 

uma ordem sócio-cultural racional bem delimitada e solidificada (BERTHOLD, 2000). 

O corpo, como apresentamos o do ator dell’Arte, era território de luta constante, 

permanente; era o corpo do não ressentimento e da afirmação do devir, era o corpo da 

Commedia dell’Arte, do deus Dionísio a produzir o disfarce e a ensejar o entusiasmo  e do 

deus Apolo apresentando-se como um deus pai, símbolo voluptuoso, imagem ideal da perfeita 

existência. A linguagem  corporal, aqui abordada, era aquela que acreditava-se no poder da 

transgressão do que era proibido, representava-se o rompimento dos limites como a única 

tentativa de liberação, e o corpo era o lugar, e não o instrumento, idealizado de todas as 

expressões de um anti-moralismo.   
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Contrariando a exigência de representação pública que governava todas as condutas 

das sociedades cortesãs, a trajetória da Commedia dell’Arte pode ser entendida como a 

passagem de uma representação puramente física para uma representação de virtuosismo 

gestual e poder de sugestão e metamorfose (BERTHOLD, 2000; CARVALHO, 1989). 

A linguagem corporal da Commedia dell’Arte fazia parte da cultura popular, que 

adquiria vida, que crescia e se renovava sem cessar, ao qual estava unido a essa cultura, 

revelando sua essência como princípio em crescimento que ultrapassava seu próprio limite a 

partir das diversas práticas culturais existentes, como a dança, o canto, as diversas habilidades 

acrobáticas que cada um podia desenvolver se assim seu personagem exigisse, colocando 

esses atores em contato direto com o público. Dessa forma, seus corpos estavam em contato 

com os corpos de outras pessoas, de todas as idades e condições (BAKHTIN, 2002).  

O corpo dell’Arte como linguagem possibilitou uma gestualidade artística, descobriu 

sua capacidade de transgredir, de problematizar frente aos ditames corporais da época. Nele 

os artistas da Commedia dell’Arte resgataram a alegria da participação, da criação; o prazer do 

fazer (e do não fazer), do conhecer-se, do expressar-se; isso implicava, portanto, na inserção 

de um corpo humano em um mundo significativo, na relação dialética do corpo consigo 

mesmo, com os outros corpos expressivos e com os objetos do seu mundo. 

Dessa forma, esse artista demonstrava, em seus espetáculos, um corpo expressivo que 

era linguagem sensível que falava em cena e não apenas um meio de representação de um 

roteiro prévio, do qual seria somente uma pálida ilustração imprecisa; era o corpo do 

desprendimento inserido no processo global do espetáculo. 

O corpo, como apresentado, veicula uma palavra complexa e permite que venha à tona 

sentidos ambíguos. Graças a ele a arte do ator vira uma polifonia. Ele é parte integrante da 

perpétua renovação interpretativa que faz a própria vida do teatro. É através dele que o ator 

cria e recria seus personagens. 

 
O corpo traduz a interioridade da personagem de maneira muito 
amplificada, exagerando cada gesto: a teatralidade e a espacialização 
do corpo saem daí consideravelmente reforçadas. A oposição entre um 
rosto neutralizado e um corpo em perpétuo movimento é uma das 
conseqüências estéticas essenciais do porte da máscara (PAVIS, 1999,  
p. 234). 

  

Bakhtin (2002) comenta que o corpo grotesco é um corpo em movimento. Se 

tomarmos essa afirmativa para a Commedia dell’Arte, veremos que a mesma é verdadeira, 

pois o corpo desses atores estava sempre em estado de construção, de aprimoramento da 
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técnica, absorvendo o mundo e por ele sendo absorvido numa troca mútua em que o corpo 

grotesco, expresso pela máscara da Commedia dell’Arte criava um corpo que nunca estava 

totalmente pronto e acabado.  

Vale ressaltar a importância do corpo grotesco do baixo corporal sob a forma festiva 

que se renovava continuamente através do “rebaixamento”, isto é, da transferência do que era 

elevado, ideal e abstrato, para o plano material e corporal (BAKHTIN, 2002). 

Rebaixar, segundo Bakhtin (2002) consiste em aproximar-se da terra, entrar em 

comunhão com a parte inferior do corpo como o ventre, os órgãos genitais. O corpo rebaixado 

cresce e se renova sem cessar. Esse rebaixamento caracterizava-se, na Idade Média e parte do 

Renascimento, daí aportando-se para as artes, como um fenômeno em estado de 

transformação, de metamorfose, de imagem grotesca, diferente da imagem da vida cotidiana 

oficial que era pré-estabelecida e perfeita. 

As imagens do corpo grotesco eram imagens que “[...] parecem disformes, 

monstruosas, horrendas, se consideradas do ponto de vista da estética “clássica”, da estética 

da vida cotidiana preestabelecida e completa” (BAKHTIN, 2002, p.22). Essas imagens 

grotescas podem ser encontradas na máscara da Commedia dell’Arte, nos gestos e figurinos 

de alguns personagens dessa  manifestação artística. 

Esse corpo grotesco não era acabado, nem perfeito; nem estava separado do resto do 

mundo, nem tampouco era a degradação do sublime, mas ao mesmo tempo, nascimento e 

ressurreição. É o corpo aberto ao mundo, penetrado por ele através de seus orifícios, 

protuberâncias, ramificações, é o corpo que dá vida e desaparece, é a corporeidade das 

grosserias e das obscenidades, que estava totalmente alegre, ousado, licencioso e franco; 

ressoava com toda a liberdade na praça, em festas, para além das restrições e convenções, e 

interdições verbais (BAKHTIN, 2002).  

Arlequim em pessoa falava em defesa desse corpo grotesco. No seu corpo, todos os 

atributos estavam subvertidos, o rebaixamento era, enfim, o princípio artístico essencial do 

realismo grotesco.  “É um corpo certamente incompleto, eternamente criado e criador, um elo 

na cadeia da evolução da espécie ou, mais exatamente, dois elos observados no ponto de onde 

se unem, onde entram um no outro” (BAKHTIN, 2002, p. 23); e, a mímese juntamente com a 

máscara dava ao ator dell’Arte esse sentido de subversão do sério. 

A máscara, nesse sentido, era a expressão do corpo do ator dell’Arte, pois ao assumir o 

personagem, ele assumia sua máscara e sua diversidade expressiva que era valorizada pelo 

virtuosismo corporal e gestual. Ao pensarmos na máscara vem-nos logo a idéia de carnaval, 

seu habitat natural. Percebe-se, na festa do carnaval o aflorar de um ritual muito antigo em 
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que a máscara assume um jogo mágico e religioso. Chamamos a atenção para as máscaras de 

Zanni e de Pantaleone. Elas não surgiram no carnaval, ao contrário, no entanto, sua 

popularidade fez com que logo passassem a ser incorporada naquela festa. Era costume usar 

máscaras, tanto nas festas públicas quanto privadas de Veneza, hábito este que os bufões do 

século XVI levaram ao teatro (SCALA, 2003). 

Nas antigas civilizações a máscara assumia o caráter sagrado e mitológico da 

representação, na Commedia dell’Arte reproduzia características italianas e satirizavam com a 

região do país que representavam auxiliadas pelos diversos dialetos ou falas com expressões 

dialetais.  

As máscaras reproduziam as características que os italianos atribuíam 
a cada região do país: o mercador da República de Veneza, o 
carregador Bérgamo, o pedante de Bolonha, o apaixonado toscano, o 
capitão espanhol ou italiano, ou napolitano [...] Assim a representação 
da Commedia dell’Arte fornece um quadro completo das classes e das 
regiões italianas (SCALA, 2003, p. 22). 
 

 Alguns autores afirmam que a máscara só faz sentido, no conjunto da encenação, se 

ela mantiver estreita relação com a aparência global do ator e mesmo plástica da cena. A 

máscara dell’Arte acentuava e esquematizava os traços do rosto; tornava o personagem 

imediatamente reconhecível para um público que estivesse um pouco familiarizado com o 

universo da Commedia dell’Arte, preservava o personagem das transformações que 

intérpretes diferentes, em físico, idade, estilo, etc., introduziam infalivelmente. Se ela 

valorizava o virtuosismo corporal e gestual, era evidentemente para assumir uma diversidade 

expressiva de que o rosto não podia se encarregar (ROUBINE, 1990), pois ela tirava a 

expressão facial do ator para forçá-lo a explorar o potencial expressivo do restante de seu 

corpo (SCALA, 2003). 

As máscaras utilizadas pela Commedia dell’Arte eram polissêmicas. Foram concebidas 

para adotar todas as expressões possíveis, ficando o ator encarregado de dominar a arte da 

representação com máscara. Como nos aponta Roubine (1990, p. 60) “Uma inclinação 

apropriada da cabeça, uma coordenação sutil do corpo e dos gestos, fazem com que a 

máscara, estranhamente pareça transmitir a expressão desejada”. A menor defasagem 

ameaçava falsear a representação e tornava a máscara inoperante.  

Acreditamos que esse corpo como expressão da obra de arte possibilitava aos atores 

dell’Arte transgredir com o corpo censurador do Renascimento. Tais corpos eram reveladores 

de antíteses do belo clássico apolíneo como o grotesco, o feio e o cômico.  
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A diversidade de movimentos sinaliza para corpos não preocupados com a estética 

apolínea, mas despojados, que encontraram no sentido dionisíaco o desvelamento para um 

representar onde a dança, a música e a interpretação revelavam a liberdade e a criatividade do 

ator. Notamos nos personagens dell’arte corpos dançantes sem preocupação com a falsa 

moralidade. Neles são fortes os resquícios do medievo, pois naquela época, corpos nus ou 

seminus transpiravam e se espojavam lado a lado numa sociabilidade lúdica e festiva. 

Ao analisarmos as características comentadas, podemos perceber que o ator dell’Arte, 

para conseguir fazer todas essas peripécias, devia ter um corpo bem treinado por uma 

sucessão de exercícios preparatórios, possibilitando uma representação cênica onde dominava 

a liberdade e o talento do ator. O ator dell’arte, como nos apresenta Carvalho (1989, p.43), 

“[...] treinava habitualmente sua voz, seus gestos, buscando despersonalizá-los. Seu treino 

diário incluía o exercício e o estudo da música, da dança, do mimo, da esgrima e exercícios de 

circo e prestidigitação”. 

O corpo, nesse sentido, foi importante, sobretudo, como reação a uma era de 

acentuado artificialismo literário, para demonstrar que, além do texto, outros fatores como a 

dança, a mímica, a acrobacia, as improvisações, as relações indivíduos e grupo, eram 

significativos no teatro.  

 

Despedida de uma jornada dell’Arte 

 

Esse imenso mundo chamado Commedia dell’Arte que sobreviveu por três séculos 

lançou suas raízes em inúmeros fenômenos teatrais do Ocidente inaugurando um modelo de 

teatro mais humano e próximo das camadas populares não negando suas origens e 

apresentando seus atores como personagens que não se dissociavam da vida cotidiana, que 

usavam a linguagem e expressões dialetais de seu povo transformando sua arte num gênero 

teatral popular que agradou por onde tenha passado.  

Tendo investigado as configurações da linguagem corporal da Commedia dell’Arte 

ressaltamos uma concepção de corpo do ator que transgride com as verdades impostas 

socialmente, que é capaz de admitir sua dimensão dionisíaca, criativa e ambígua no fazer 

teatral. Irrefutáveis são as contribuições que esse movimento artístico vai legar para a história 

do teatro, tendo em vista sua qualidade de laboratório técnico e estético (VIEIRA, 2005). 

Cremos que dentro dos limites e possibilidades que é o conhecer a Commedia 

dell’Arte hoje, é possível construir uma pedagogia com ênfase nas trocas, no movimento e na 

reciprocidade, tornar possível uma abertura ao outro, reconhecendo que a sua experiência é 
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fundamental para a constituição da subjetividade e da construção do saber coletivo (VIEIRA, 

2005). 

Considerando que toda reflexão estética é inacabada, uma vez que é sempre possível 

reinterpretar o objeto em outros momentos e situações, ressaltamos aqui outros pontos ainda 

por serem abordados e/ou aprofundados sobre o universo da Commedia dell’Arte como: a sua 

relação com o processo de carnavalização citado por Bakhtin (2002), a concepção de texto 

que extrapola o âmbito da palavra escrita  pelo dramaturgo e falada pelos atores, o espaço 

cênico como relação simbólica entre ator e espectador que possibilita uma espécie de pacto 

lúdico, favorecido pela verdade cênica dos artistas, que atuam em  espaços inusitados  e não 

convencionais, oferecendo graus de participação na construção do fenômeno cênico e 

importância das categorias estéticas tais como o feio, o cômico e o grotesco; categorias estas, 

que alicerçam um fazer cênico transgressor, possibilitando trocas mútuas entre ator e 

apreciador; ampliam a compreensão de estética para além da busca do ideal perfeito de beleza 

(VIEIRA, 2005).  

 O corpo neste sentido torna-se polissêmico cabendo a nós refleti-lo com a delicada 

tarefa de não reduzi-lo a sujeito ou objeto. Refleti-lo na sua experiência dramatúrgica é 

estarmos compreendendo-o como um mundo infindável de criação, coisa que os atores 

dell’Arte faziam quando ensaiavam suas técnicas e improvisavam em cena. 

Compreender como o corpo na Commedia dell’Arte era abordado torna-se uma ação 

relevante para que possamos compreender hoje outras prováveis abordagens da linguagem do 

teatro e estarmos, portanto assumindo um olhar na busca de uma educação estética, uma 

educação mais ampla que possa ampliar a capacidade de diálogos e convivência com a 

ambigüidade favorecendo possibilidades de compartilhar descobertas, idéias, sentimentos e 

atitudes. 

 

Referências 

 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rebelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Annablume/Hucitec, 2002.  

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. Tradução de Maria Paula V. Zurawski e J. 

Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

CARVALHO, Enio. História e formação do ator. São Paulo: Ática. 1989. 

FO, Dario. Manual Mínimo do Ator. Tradução de Lucas Baldovino e Carlos David Szlak. São 

Paulo: Editora SENAC, São Paulo, 1999. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

15 

GUINSBURG, J. Stanislávski, Meierhold & cia. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

MEYER, Marlyse. Pirineus, Caiçaras... Da Commedia dell’Arte ao bumba-meu-boi. 

Campinas, São Paulo: Editora UNICAMP, 1991. 

NIETZSCHE, A origem da tragédia. São Paulo: Editora Morais,  [19--]. 

NÓBREGA, Terezinha Petrúcia. Corporeidade e educação física: do corpo-objeto ao corpo-

sujeito. Natal: EDUFRN, 2000. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Tradução de J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São 

Paulo: Perspectiva, 1999. 

PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. Reflexões sobre iconografia etnográfica: Por uma 

Hermenêutica visual. In: FELDMAN-BIANCO; LEITE (orgs.). Desafios da Imagem.  

Campinas, São Paulo: Papirus, 1998. 

RODRIGUES, José Carlos. O corpo na História. Rio de janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 

ROUBINE, Jean-Jacques. A arte do ator. Tradução de Yan Michalski e Rosyane Trotta. Rio 

de Janeiro: Zahar Editora, 1990. 

SCALA, Flamínio. A loucura de Isabella e outras comédias da Commedia dell’Arte. 

Tradução de Roberta Barni. São Paulo: FAPESP/ Iluminuras. 2003. 

VIEIRA, Marcilio de Souza. A estética da commedia dell’arte: contribuições para o ensino 

das artes cênicas. 2005. 162 f. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

 

 

 

 


