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1 “Paradoxe sur le comédien”, obra póstuma (1830) redigida entre 1773 e 1777.
2 «Diderot serait sans doute bien perplexe devant le théâtre tel qu’il s’est développé 
au XXe siècle. L’art de la mise en scène et de la direction d’acteurs qui est apparu 
a bouleversé du tout au tout le rapport à l’art de l’interprétation […] les comédiens 
ne sont plus leurs propres directeurs mais sont dirigés par des metteurs en scène qui 
peuvent parfois les enfermer dans un carcan où ils n’ont plus d’autonomie.» Gabriel 
Dufay em “L’acteur et le paradoxe”, p. 99.
3 No entanto, Pierre-Etienne Heymann, no “Colóquio Internacional Bertolt Brecht”, 
chama a atenção para uma crescente aproximação de Brecht ao recurso da identificação, 
pelo menos em alguns estádios do trabalho de construção das personagens. «A evolução 

Da teoria à prática – uma leitura do “Paradoxo 
sobre o actor” por uma fazedora de teatro

Resumo: Propondo-se como releitura de O 
paradoxo sobre o actor de Denis Diderot a partir da 
prática teatral, o presente artigo pretende reflectir 
sobre duas das mais polémicas teses apresentadas 
pelo filósofo: a ausência de carácter e a falta de 
sensibilidade como pressupostos inerentes ao 
trabalho do actor e à construção da personagem.  

Palavras-chave: Diderot, actor de natureza vs actor 
de imitação, construção da personagem.

O presente artigo propõe-se reflectir sobre a teoria 
exposta por Diderot (1967) na obra Paradoxo sobre 
o actor1 no que concerne o trabalho do actor e 
a construção da personagem e sua pertinência 
na prática teatral de hoje. Quisemos cingir-nos 
às repercussões no trabalho do actor, levando 
em consideração importantes diferenças entre 
os modos de fazer teatro no século XVIII e hoje, 
nomeadamente pela introdução da figura do 
encenador que se, na maioria das vezes, expande 
as possibilidades criativas do intérprete, noutros 
casos as constrange.2 
Como refere Gilles Costaz no prefácio ao ensaio 
de Alain Simon Acteurs spectateurs ou le théâtre 
comme art interactif «depuis le début du 
siècle jusqu’aux années soixante-dix, dans un 
mouvement de passion attisé para Stanislavski, 
des vagues de livres ont épluché la pratique de 
l’acteur, l’ont édifiée en tables de la loi, en cours 
magistraux ou en théories tapageuses.» (Simon, 
1989: 5) A abordagem de Stanislavski (2003) pode 
ser entendida como um desenvolvimento dos 

pressupostos apresentados por Diderot na procura 
de um teatro que buscava a verosimilhança e a 
verdade em cena, contrapondo-se às experiências 
que preferiam a assumpção da teatralização e a 
ruptura com um teatro ilusionista, presente em 
autores como Brecht.3 Apesar destas posições 
terem sido lidas como antagónicas, as suas 
diferenças residem mais na relação espectador/
personagem que na relação actor/personagem. 
Como Peter Brook afirma em O Espaço Vazio, no 
teatro «o objectivo não é evitar a ilusão: tudo 
é ilusão, só que algumas coisas parecem mais 
ilusórias do que outras. É a Ilusão de mão pesada, 
que nunca nos consegue sequer convencer.» 
(Brook, 2008: 112), ou seja, mesmo numa 
abordagem distanciada que lembra ao espectador 
que está perante uma representação teatral, o 
actor não pode negar a sua condição humana. 
O espectador pode ou não esquecer-se de que 
está num teatro, o actor nunca, seja qual for a 
estética adoptada. Alain Simon fala da presença 
simultânea do actor num estado fictício e num 
estado real. «Si la conscience d’être sur une scène 
et dans un théâtre disparaît, si l’acteur se laisse, 
comme on dit, EMPORTER PAR SON JEU, halluciner 
par le personnage qu’il joue, il perd son métier. SA 
PRÉSENCE DEVIENT ABSENSE.» (Simon, 1989: 23)

Algumas das questões que Diderot aporta 
permanecem actuais e tão susceptíveis de debate 
como outrora. Comecemos por aquelas afirmações 
que não parecem suscitar grande oposição. À 
pergunta O que faz um bom actor? ontem, como 
hoje, parece perfeitamente aceitável que:
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Às características naturais apontadas por Diderot, 
Lacoue-Labarthe acrescenta que «le don de nature 
est le don de l’ impropriété, le don de n’être rien, 
voire, à la limite, le don de rien.» (Lacoue-Labarthe, 
1980: 276). Assim, também o dom de se emprestar 
a uma multiplicidade de caracteres constitui 
para Lacoue-Labarthe uma capacidade natural e 
não adquirida, o que nos conduz a uma das mais 
polémicas afirmações de Diderot na obra em 
análise, a da necessária ausência de carácter dos 
actores.

“C’est pourquoi l’artiste, le 
sujet de ce don (…) n’est pas 
vraiment un sujet (…) sujet 
multiplié, infiniment pluriel, 
puisque le don de rien est 
identiquement le don de tout, le 
don de l’impropriété est le don 
de l’appropriation générale et 
de la présentation. Car c’est 
finalement cela, le paradoxe, cet 
échange hyperbolique du rien et 
du tout, de l’impropriété et de 
l’appropriation, de l’absence de 
sujet et de la multiplication, de 
la prolifération du sujet: plus 
l’artiste (le comédien) est rien, 
plus il peut être tout”. (Lacoue-
Labarthe, 1980: 276-277)

“C’est à la nature à donner 
les qualités de la personne, 
la figure, la voix, le jugement, 
la finesse. C’est à l’étude des 
grands modèles, à la connaissance 
du coeur humain, à l’usage du 
monde, au travail assidu, à 
l’expérience, et à l’habitude du 
théâtre, à perfectionner le don 
de nature”. (Diderot, 1967: 125)

“On a dit que les comédiens 
n’avaient aucun caractère, 
parce qu’en les jouant tous 
ils perdaient celui que la 
nature leur avait donné (...) 
Je crois qu’on a pris la cause 
pour l’effet, et qu’ils ne sont 
propres à les jouer tous que 
parce qu’ils n’en ont point”. 
(Diderot, 1967: 163)

A ausência de carácter como condição para o 
desempenho da profissão de actor pode parecer 
ofensiva para aqueles que a ela se dedicam, ou 

não, se lermos a afirmação de Diderot de outro 
ângulo, aceitando-a como abdicação do carácter 
próprio em proveito da construção do carácter da 
personagem. Alguns actores transportam, melhor 
diríamos carregam, a sua personalidade para todos 
os papéis que interpretam, o que é limitador, sendo 
preferível o actor como ser incompleto que se 
complementa através do outro, da personagem. O 
excesso de personalidade (se é que isto é possível) 
pode constituir um obstáculo à disponibilidade 
necessária. Exercícios como a Máscara Neutra não 
visam exactamente a detecção do que é pessoal, 
para que se possa escolher o que retirar e o que 
acrescentar à construção de uma personagem? É 
necessária a consciência do que o actor leva de seu 
para a cena: 

fundamental de Brecht tem a ver com a noção de personagem e com o método de construção 
do personagem (incluindo o papel da identificação). No “Berliner Ensemble”, chega à 
conclusão de que a existência dum personagem construído é indispensável previamente a 
qualquer trabalho crítico […]. Para poder criticar um personagem, esse personagem tem 
que existir!» revista “Adágio”, 21-22, p. 142.
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Não radicarão estas afirmações, quer de Diderot 
quer de Lacoue-Labarthe, numa essencialização 
da natureza humana? As correntes existencialistas 
deram-nos conta do permanente devir que 
constitui a construção do sujeito, defendendo que 
a existência precede a essência.
O actor que carrega a sua personalidade para 
todos os papéis num excesso de afirmação, limita 
as possibilidades de se metamorfosear, no entanto, 
o contrário não o destitui de um carácter próprio. 
Os fantasmas4, as personagens a quem o actor 
empresta o seu corpo, permanecerão, o actor 
perecerá. 
Lacoue-Labarthe chama a atenção para a lógica 
intrínseca à mimésis, que nos parece esclarecedora 
desta multiplicidade a que o actor se entrega: «la 
matrice logique du paradoxe, c’est la structure 
même de la mimésis. En général.» (Lacoue-
Labarthe, 1980: 277). A lógica atribuída por este 
autor à mimésis abarca uma equivalência dos 
contrários num mesmo momento, uma lógica 
paradoxal que permite ao actor ser ele mesmo e 
o outro a um tempo, sendo o dom natural de que 
fala a capacidade para uma representação que 
não se limita à imitação do que há, constituindo-
se antes um acto criador que acrescenta algo à 
natureza. Quando Platão repudiava o actor que 
tudo considera digno de imitação, até a baixeza e o 
vício, receava a sua passagem ao gozo da realidade 
(Platão, 1993: 121). Daí que na sua cidade ideal não 
houvesse lugar para homem duplo nem múltiplo, 
sendo esta capacidade de tudo conseguir imitar 
um sinal de mediocridade. Platão pressupunha 
uma identificação entre actor e personagem, vendo 
no entusiasmo da interpretação a prova de uma 
transfiguração. Diderot, pelo contrário, vê nesta 

capacidade do actor a vantagem de conseguir 
ser outro não deixando de ser o mesmo. É esta 
lógica paradoxal que Lacoue-Labarthe denomina 
mimetologique.
À afirmação de Diderot de que le grand comédien 
«peut-être est-ce parce qu’il n’est rien qu’il est 
tout par excellence» (Diderot, 1967: 156) temos de 
contrapôr, que mais do que ser nada, trata-se de 
estar disponível para uma negação do carácter 
próprio para preencher essa ausência com o 
tudo que podem assumir as personagens. Esta 
negação não se faz sem esforço, porque temos de 
antepôr-lhe o conhecimento do ser para aceitar as 
possibilidades do que se pode ser. É curioso que 
o próprio Diderot assim aconselhe Mlle Jodin em 
1765, poucos anos antes da redacção do Paradoxo: 
«Si vous avez un petit caractère, vous n’aurez 
jamais qu’un petit jeu.» (Diderot, 1995: 145). 
Uma outra tese apresentada por Diderot, a da 
necessária falta de sensibilidade exigida ao actor, 
suscitou o repúdio por membros destacados da 
comunidade artística.5 «Moi, je lui veux beaucoup 
de jugement; il me faut dans cet homme un 
spectateur froid et tranquille; j’en exige, par 
conséquent, de la pénétration et nulle sensibilité...» 
(Diderot, 1967: 127). Esta falta de sensibilidade é, 
para Diderot, a do artista que é sensível ao que 
se passa à sua volta, mas não se deixa afectar 
enquanto observador pelo que observa de modo 
a poder verdadeiramente imitar, juntando ao 
que vê a imaginação e um gosto seguro. Cremos 
que a excessiva animosidade com que esta ideia 
foi recebida por parte dos actores se deve à 
ambiguidade que a palavra sensibilidade pode 
conter. Se entendermos esta falta de sensibilidade 
como ausência de emoção, a afirmação de Diderot 

4 Ryngaert utiliza a palavra “fantasma” para se referir à materialidade que o corpo do 
actor empresta à personagem que, sem ele, não passa de mero esboço. «A personagem de 
teatro é, no texto, um fantasma em busca de encarnação e, na representação, um corpo 
sempre usurpado porque a imagem que nos é apresentada não é a única possível e de facto 
nunca nos satisfaz.» Jean-Pierre Ryangaert em “Introdução à análise do teatro”, pp. 150-
151.
5 No prefácio a “L’acteur et le paradoxe”, Gabriel Dufay dá conta da refutação das teses 
de Diderot por parte de actores célebres da cena francesa: Sarah Bernhardt, Jacques 
Copeau, Louis Jouvet e Jean-Louis Barrault, entre outros.
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parecerá menos atacável, uma vez que repetir a 
emoção da personagem sem se emocionar parece 
condição essencial para o actor que tem de passar, 
por vezes numa mesma cena, por estados bastante 
diferentes, senão mesmo antagónicos. 

emotiva que se atribuem ao actor de natureza 
despoletam. Esta identificação entre o actor e a 
personagem interpretada (se acreditarmos que 
a emoção vivida em palco é verdadeira), torna-
se causa das desconfianças e estigmas de que a 
profissão foi alvo desde a Antiguidade - se são 
verdadeiros os ataques de fúria, os lamentos, 
a melancolia do actor quando se empresta à 
personagem, é com razão que podemos ver nele o 
hipócrita que Platão temia introduzir na República. 
É pertinente o contributo de Aristóteles sobre o 
mesmo assunto, ainda que se refira aos poetas e 
não aos actores: 

Aristóteles convoca dois tipos de poetas capazes de 
acederem às paixões das suas personagens: seres 
bem dotados, porque a sua natureza é plasmável, 
e temperamentos exaltados. Não são destes dois 
tipos os actores de que fala Diderot? O actor que 
se modela de forma consciente de acordo com a 
personagem a interpretar e aquele que se identifica 

“C’est qu’au théâtre, avec ce 
qu’on appelle de la sensibilité, 
de l’âme, des entrailles, on 
rend bien une ou deux tirades 
et qu’on manque le reste; c’est 
qu’embrasser toute l’étendue d’un 
grand rôle (...) c’est l’ouvrage 
d’une tête froide, d’un profond 
jugement, d’un goût exquis, d’une 
étude pénible, d’une longue 
expérience et d’une ténacité de 
mémoire peu commune”. (Diderot, 
1967: 183)

Diderot defende que a entrega total do jogo 
dramático aos domínios do sensível retira a 
capacidade do actor no controlo das nuances 
que enriquecem a construção da personagem, 
pois afirma: «La sensibilité n’est jamais sans 
faiblesse d’organisation.» (Diderot, 1967: 131). É 
nossa convicção que se a sensibilidade pode 
ser explorada sem limites nos ensaios, ela tem 
de ser controlada nas representações, de outra 
forma constituiria um entrave à actuação de uma 
personagem que se quer rica em cambiantes. 
Não é incomum atingirem-se durante os ensaios 
momentos de grande profundidade emocional e 
beleza artísticas, que não se repetem quando o 
espectáculo começa a ser corrido. 
Alain Ménil chama a atenção para as repercussões 
no plano ético que a identificação e participação 

“Mais persuasivos, com efeito, 
são [os poetas] que naturalmente 
movidos de ânimo [igual ao das 
suas personagens] vivem as mesmas 
paixões; por isso, o que está 
violentamente agitado excita 
nos outros a mesma agitação, e 
o irado, a mesma ira. Eis por 
que o poetar é conforme a seres 
bem dotados ou a temperamentos 
exaltados, a uns porque plasmável 
é a sua natureza, a outros 
por virtude do êxtase que os 
arrebata”. (Aristóteles, 1992: 
127)
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de tal forma com ela que perde o controlo da sua 
direcção, dando Diderot a vantagem ao primeiro. 
Diderot alerta ainda para l’ inegalité des acteurs qui 
jouent d’âme, a falta de consistência, de constância 
na qualidade das suas interpretações ao longo 
das representações que se seguem à estreia de 
um espectáculo, contrapondo-lhes o comédien 
d’ imitation, que se mostra consciente dos desafios 
que a carreira de uma peça levanta.

joue et le joue si bien que vous le prenez pour 
tel: l’illusion n’est que pour vous; il sait bien, 
lui, qu’il ne l’est pas.» (Diderot, 1967: 133). No 
entanto, tendo em conta as entrevistas a diversos 
actores, a assumpção desta premissa não recolhe 
unanimidade. É Diderot quem adverte: «Ces vérités 
seraient démontrées que les grands comédiens 
n’en conviendraient pas; c’est leur secret.» (Diderot, 
1967: 132). Esta posição deve-se, provavelmente, ao 
receio de banalização da sua arte, incompreensão 
pelas dificuldades que ela acarreta e pelas 
desconfianças que, ao longo dos tempos, suscitou.
O poema de Fernando Pessoa Isto7 (1933), traduz 
de forma admirável esta ausência de sensibilidade 
no acto da escrita, que podemos transpôr para 
a representação dramática: Sentir, sinta quem 
lê! poderia ser lido, neste contexto, como Sentir, 
sinta quem vê! Dizer isto não é transformar o 
actor num ser insensível, mas em alguém que 
aprende a domar as suas emoções para que lhes 
possa aceder quando isso é pertinente para o 
seu trabalho. Na sua vida pessoal, actores e não 
actores não diferem a não ser na capacidade de 
observação, que há-de ser mais acutilante nos 
primeiros. Como afirma Podalydès: «Dans le fond, 
Diderot ne dit jamais que l’acteur ne doit avoir 
aucune sensibilité. Il dit que la sensibilité n’est 
pas première; l’erreur est de croire que l’on peut 
construire avec ça, que c’est un élément suffisant, 
primordial, fondateur.» (Dufay & Podalydès, 2012: 
72) 
Ainda assim, nem todo o trabalho do actor passa 
por uma abordagem racional. O próprio Diderot 
estava ciente disso ou não teria escrito a Mlle Jodin 
que uma qualidade que valorizava no actor era 
«une âme qui s’aliène, qui s’affecte profondément, 

“Le comédien qui jouera de 
réflexion, d’étude de la nature 
humaine, d’imitation constante 
d’après quelque modèle idéal, 
d’imagination, de mémoire, 
sera un, le même à toutes les 
représentations (...) s’il y 
a quelque différence d’une 
représentaion à l’autre, c’est 
ordinairement à l’avantage de la 
dernière”. (Diderot, 1967: 128-
129)

Um dos receios maiores de qualquer actor durante 
as temporadas é a instalação da rotina; para fugir 
à temível mecanização, há que procurar a cada 
representação6 novos estímulos que permitam 
um corpo desperto, uma escuta activa e uma 
preparação para o eventual acidente, na certeza de 
que uma arte colectiva, como o teatro, impõe os 
limites próprios de um jogo ensaiado.
Por outro lado, identificar a emotividade do actor 
em palco como verdadeira é também inconcebível 
para Diderot porque, desse modo, «la condition 
du comédien serait la plus malheureuse des 
conditions; mais il n’est pas le personnage, il le 

6 Na ideia de representação há a de apresentar pela segunda vez, ou então - e aqui 
reside o primeiro equívoco da palavra - a ideia de apresentar de novo, graças ao teatro, 
algo que já existiu na realidade. É em torno deste equívoco semântico que se joga o 
próprio significado do teatro: será o teatro a repetição, por meio de um artifício, 
de algo que já foi vivido uma vez? Ou será uma maneira de mostrar as coisas, de as 
apresentar de uma maneira que seja passível de reprodução (mas também esclarecedora, se 
possível...)? Talvez a palavra adequada fosse apresentação: fazer teatro é apresentar 
ao espectador um mundo concreto, significante. Para complicar as coisas, a palavra 
‘representação’ designa, no domínio da percepção, o poder que o sujeito tem de tornar 
presentes elementos do real actualmente não disponíveis. Anne Ubersfeld em “Os termos-
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se passa no palco exactamente como ao natural» 
(Diderot, 1993: 21), verdade e simulacro a um tempo, 
o verdadeiro paradoxo teatral também passa por 
aí. É Oscar Wilde (1991) quem afirma em O Declínio 
da mentira que quando a arte quer decalcar em 
excesso a realidade, a natureza, deixa de ser a 
mentira que sempre diz a verdade. Mas o que é isso 
de ser natural (être vrai) no teatro?

qui se transporte sur les lieux, qui est telle ou 
telle, qui voit et qui parle à tel ou tel personnage.» 
(Diderot, 1995: 142. Ora esta capacidade de 
alienação não pode ser totalmente fingida, não 
passa por um domínio integral do actor em todos 
os momentos da criação ou apresentação. Noutra 
carta que dirige à mesma jovem actriz, o filósofo 
afirma: «Un acteur qui n’a que du sens et du 
jugement est froid; celui qui n’a que de la verve 
et de la sensibilité est fou.» (Diderot, 1995: 149), 
deixando fazer crer que é na competição de ambos 
os recursos que se constrói o bom intérprete de 
teatro. De resto, o desdobramento a que o actor 
se entrega em palco seria impossível se não 
controlasse as suas emoções, fazendo delas uso, 
ou da sua imitação, na medida que lhe convém. O 
actor em palco divide-se entre aquele que faz e 
aquele que se observa, vigilante. Podalydès crê que 
todos os autores dizem isto mesmo de maneiras 
diferentes, pois «on n’est jamais le personnage, la 
distance est infinie et irréductible. Incarner, jouer 
ne fait pas devenir quelqu’un d’autre, ce n’est pas 
une relation de cette nature» (Dufay & Podalydès, 
2012: 106). 
Não deixa de causar estranheza que ainda hoje 
haja, entre o público, pessoas que esperam do 
actor que viram interpretar no palco personagens 
exemplares, as mesmas capacidades transpostas 
para o quotidiano. Querer que o actor, na vida real, 
aporte as características que estão na composição 
das personagens que interpreta, é ignorar o 
trabalho de reflexão, preparação e construção 
que subjaz ao percurso da personagem, e também 
menosprezar a importância do discurso do poeta. É 
que, mesmo quando se trabalha num espectáculo 
de estética teatral naturalista, sabemos que «nada 

“C’est la conformité des actions, 
des discours, de la figure, de la 
voix, du mouvement, du geste, 
avec un modèle idéal imaginé par 
le poète, et souvent exagéré 
par le comédien. (...) De là 
vient que le comédien dans la 
rue ou sur la scène sont deux 
personnages si différents, qu’on 
a peine à les reconnaître”. 
(Diderot, 1967: 137)

É comum, entre os actores, este comentário perante 
cenas bizarras do quotidiano: se representasse isto 
no palco, sem tirar nem pôr, ninguém acreditava, 
porque também o espectador limita o natural não 
só ao que mais amiúde presencia, mas também ao 
que as convenções artísticas lhe foram inculcando 
como verosímil. Sobre isto, já Aristóteles afirmava: 
«se suceder que alguém não tenha visto o original 
[imitado], nenhum prazer lhe advirá da imagem, 
como imitada, mas tão-somente da execução, da 
cor ou qualquer outra causa da mesma espécie.» 
(Aristóteles, 1992: 107). Se a mera transposição da 
vida real para o palco não tem qualquer interesse, 
também a verdadeira qualidade do actor não passa 
pela naturalidade tout court, pela imitação como 
mera reprodução da natureza, mas pela poiésis.

chave da análise teatral”, p. 88.
7 Dizem que finjo ou minto // Tudo que escrevo. Não. // Eu simplesmente sinto // Com a 
imaginação. // Não uso o coração. // Tudo o que sonho ou passo, // O que me falha ou 
finda, // É como que um terraço // Sobre outra coisa ainda. // Essa coisa é que é linda. 
// Por isso escrevo em meio // Do que não está ao pé, // Livre do meu enleio, // Sério 
do que não é. // Sentir? Sinta quem lê! Fernando Pessoa (1933) em “arquivopessoa.net”.
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Na dicotomia actor de natureza vs actor de 
imitação, a vantagem do segundo sobre o primeiro 
não é a abdicação dos recursos naturais, mas a sua 
não confinação a eles. Mas, se o estudo e a reflexão 
são importantes no trabalho de interpretação, 
não o é menos o abandono aos domínios da 
intuição, da emoção, da memória corporal, que 
nos informa sobre aspectos que não nos chegam 
de outra forma. Por vezes é necessário suspender 
o pensamento para dar voz ao inefável. É que nem 
tudo pode ser calculado, mensurável; ainda assim, 
subsiste uma parte do trabalho do actor cuja 
compreensão não é abarcável, mesmo pelo próprio.
O grande mérito de O Paradoxo sobre o actor 
reside em ser um texto que nos permite, a 
cada momento, questionar os caminhos que 
percorremos enquanto intérpretes. Ainda que o 
actor ideal não exista, persiste a tentativa de cada 
actor se aperfeiçoar a cada nova jornada. Este é 
um trabalho permanentemente em recomeço, se o 
actor a isso se dispõe, não se deixando instalar nos 
truques aprendidos, nas receitas que funcionam, 
na segurança do experimentado. A cada nova 
empresa, a necessidade de aliar à inteligência e ao 
estudo uma certa estupidez, como diz Podalydès 
(2012), e ousar lançar-se num limbo de ausência de 
saber que nos permita ultrapassar o expectável.
Podemo-nos questionar sobre a pertinência 
do debate das questões acima expostas na 
actualidade, quando as categorias de tempo, 
espaço, fábula foram definitivamente postas em 
causa e «o grau de realidade de uma personagem 
pode diminuir até ficar reduzido ao estatuto de 
enunciador anónimo, tão vazia quanto possível 
de características humanas e de sentimentos» 
(Ryngaert, 1992: 138), quando não é o actor a 

assumir-se em cena com a sua própria identidade. 
Mas, a verdade é que actores e espectadores 
do teatro contemporâneo continuam a denotar 
a necessidade de personagens como «marca 
unificadora dos processos de enunciação» 
(Ryngaert, 1992: 138).
Assim sendo, o texto de Diderot permanece como 
lugar onde os actores encontram um interesse 
genuíno pelo seu trabalho e uma reflexão que os 
obriga a debruçarem-se, constantemente, sobre o 
modo como enfrentam os desafios que se colocam 
a cada novo espectáculo. E não é só do actor que 
podemos dizer que é um paradoxo vivo, «c’est 
aussi chacun de nous, dans notre petitesse et notre 
grandeur, qui consiste à se hisser à la hauteur de 
rêves qui nous dépassent.», como afirma Dufay 
(Dufay & Podalydès, 2012: 11).
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