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● Introdução

A pesquisa vigente despertou-se a partir da participação do pesquisador na disciplina
Tópicos em Estética Teatral (AC120), ministrada pela professora Isa Etel Kopelman, foi
oferecida pelo departamento de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), que, dentre outras bibliografias, utilizou-se do livro “O teatro é necessário?”
de Denis Guénoun (2004), no qual o autor aborda, entre outros assuntos, a usurpação do
sistema de ilusão utilizado no teatro, até então, por outra linguagem artística - o cinema.

Como consequência dessa apropriação, acarretou a imigração do público teatral, que
se transferiu para o cinema. Essa tese é reforçada por Denis (2004) pelo motivo do cinema
ter-se utilizado da ilusão artística - fortemente no teatro - atrelado ao imaginário, como
ferramenta de construção da linguagem cinematográfica.

O cinema captou (por realização) o imaginário do teatro. A cena de teatro se tinha,
por assim dizer, cindido em dois espaços: o dos práticos (os atores, a atuação e seu
aparelho efetivo) e o dos existentes imaginários (os personagens e suas histórias).
Nossa hipótese é que o cinema, levando essa divisão a seu termo, e se ocupando
com um único dos dois termos, realizou as produções imaginárias da cena, deu-lhes
uma existência de imagens efetivas, concretas, materiais. (GUÉNOUN, 2004, p.
110)

Dessa forma, o que necessitaria ao teatro, após essa usurpação, seria modificar a sua
metodologia. Nesse sentido, esta arte não estaria mais condicionada a prover a vida de
personagens contidos em dramaturgias, conforme destaca Guénoun (2004): “Sua necessidade
intrínseca não pode ser mais deduzida da necessidade de dar vida às personagens; Ele não
precisa mais atender a esta demanda. Ele estrutura sozinho o domínio, responde por si: a
necessidade do jogo é o jogo. [...]”. Os personagens não foram abolidos do teatro, entretanto,
sua composição deve-se dar de outra maneira, continua: “Nossa questão não é mais fazer



viver, nem portanto, viver papéis. Pode ser necessário fazê-los viver, mas para fazer viver o
jogo. É o jogo que sustenta o papel, não mais o contrário.” (GUÉNOUN, 2004, p. 131)

A partir dessa dissertação, os pesquisadores decidiram,, então, estudar essa
metodologia proposta por Denis (2004), o jogo. E qual seria este jogo? Diversos autores
abordam este objeto de estudo em distintas áreas do conhecimento, como psicologia,
sociologia, matemática, teatro, filosofia, educação física etc. Com o intuito de não cometer o
erro de reduzir a pesquisa, uma análise expandida da bibliografia contida em língua
portuguesa foi extremamente necessária.

Esta iniciação científica visa, ademais, a ampliação do estudo que possui como
hipótese de o jogo ter a capacidade de ser ativador de experiências, compositor de
subpartitura, instaurador de atmosfera e criador de realidade cênica. Por fim, o jogo como
sujeito e não como simples alegoria verbal como utilizada em alguns processos criativos.

Este objeto de estudo -o jogo- está presente no cerne da nossa sociedade, pois sabe-se
que não foi o teatro que instaurou a necessidade intrínseca de o homem de jogar. Dessa
forma, para entender esta complexidade, foi necessário regressar em nossos estudos,
buscando compreender o jogo antes do teatro, o jogo no homem, o Homo ludens.

De acordo com Huizinga (2000), a espécie humana foi designada como Homo
sapiens. Entretanto, por essa espécie não ser somente racional, criou-se uma outra
nomenclatura: Homo faber. Esta classificação também inclui um grande número de animais
que se utilizam de ferramentas (podendo considerar ferramentas, por exemplo, uma pedra
com a qual um macaco utiliza para quebrar um coco) e, também, faculdades para construção.
Sendo assim, são terminologias limitadoras para abranger todas as especificidades humanas.
Além dessas duas características, ainda há outro elemento presente na vida da espécie
humana e dos animais: o jogo. Com isso, surge o vocábulo Homo ludens, denotando o
homem que joga e é possuidor de habilidades para criar jogos lúdicos.

A partir de então, percebemos que o homem é um animal com a capacidade de criar
jogos para colocar-se no estado de jogo. Dessa forma, observa-se que o Homo Ludens
concebeu diversos jogos durante toda a humanidade. Sendo assim, foi necessário recorrermos
ao autor Roger Caillois (1990) com o intuito de delimitar como e onde as artes da cena
encontram-se no jogo.

Percebendo a vastidão de jogos, Roger Caillois (1990) em seu livro Os Jogos e os
Homens: a máscara e a vertigem, estabelece uma divisão entre eles: Agon, Alea, Ilinx e
Mimicry, oferecendo assim, uma análise minuciosa sobre as especificidades encontradas nos
jogos até então criados pelo Homo Ludens. Sendo parte deles, a arte teatral é determinada,
por este autor, como Mimicry,

Mímica e disfarce são assim os aspectos fundamentais desta classe de jogos. [...].
Abrangem igualmente toda a diversão a que nos entreguemos, mascarados ou travestidos, e
que consista no próprio fato de o jogador/ator estar mascarado ou travestido, bem como nas



suas consequências. E, finalmente, é claro que a representação teatral e a representação
dramática entram de direito neste grupo.  (CAILLOIS, 1990, p. 41)

Sendo assim, a partir dessa divisão, objetivando a hipótese dos pesquisadores, a
pesquisa enfatiza-se em Mimicry. Entretanto, sabe-se que esta classificação dos tipos de jogos
não é algo estático, dado que Roger Caillois (1990) reconhece a existência do hibridismo
entre eles, e que nenhum jogo é extremamente puro, contendo somente uma das
características presentes em Agon, Alea, Ilinx e Mimicry.

Com as especificidades encontradas em Mimicry, somamos aqui algumas
características importantes para esta pesquisa de jogo defendidas por Johan Huizinga (2000),
em seu livro Homo Ludens: “[...] definição de jogo como atividade desenvolvida dentro de
certos limites de espaço, tempo e significado, segundo um sistema de regras fixas [...]” (p.
145). Além dessas, outra apresentada pelo autor aponta o jogo como uma atividade
voluntária.

● Metodologia

Reconhecendo a vastidão dessa pesquisa, para a sua efetivação utiliza-se como
metodologia a revisão bibliográfica dos livros, artigos e teses com maior relevância
disponibilizado em língua portuguesa. Atravessando livros como “O jogo de Pascal a
Schiller” de Colas Duflo, “Teoria do jogo A dimensão lúdica da existência humana” Jeferson
Retondar, “Jogos para Atores e Não Atores” Augusto Boal, “Homo Ludens” Johan Huizinga,
“Jogos Teatrais” Ingrid Koudela, “Jogo Teatro e Pensamento as bases intelectuais do Teatro
na Educação” Richard Courtney, “Os Jogos e os Homens: a máscara e a vertigem” Roger
Caillois, “O jogo teatral no livro do diretor” Viola Spolin, “Encenação em jogo” Marcos
Bulhõe, bem como diversos artigos.

Com isso, realizam-se anotações, fichamentos e análises comparativas entre os textos,
com o intuito de traçar as epistemologias presentes sobre o jogo, a fim de atingir o campo
crítico-reflexivo permeando aproximações e divergências. E, dado que se busca encontrar o
jogo como sujeito dentro do processo criativo em artes cênicas, os pesquisadores
selecionaram três processos artísticos da cena paulistana contemporânea: Pequena Ladainha
Anti-Dramática para a Reunião de Emergência dos Catedráticos da Instituição Feitosa
Bulhões, a Excelência do Ensino em Mais de Cinco Décadas, da Cia do Bife; Insônia-Titus
Macbeth, da Cia Estúdio Lusco-Fusco; Ifigênia, da Cia Elevador de Teatro Panorâmico.

Estes processos criativos citados acima foram analisados pelos pesquisadores que
possuem sua gravação. Somado a este conteúdo, os grupos disponibilizaram a dramaturgia de
cada espetáculo, acrescentado como objeto de estudo desta pesquisa.

Fundamentado pela vasta bibliografia, junto aos materiais disponibilizados pelos
componentes dos três processos criativos, realizou-se um roteiro de perguntas para as
entrevistas - outro método desta pesquisa - e, destes questionamentos, surgiram numerosos



desdobramentos para o estudo, dentre os quais um é o corpo dos indivíduos que estão
presentes em construção de realidade cênica.

● Resultado

Portanto, partindo de meses de investigação e aprofundamento na pesquisa a partir da
coleta e agrupamento de dados com o levantamento e estudo da bibliografia acerca das
diferentes formas de manifestação do jogo, a análise ativa dos espetáculos em questão, e as
decorrentes entrevistas com os envolvidos nos três processos, é possível elaborar uma
perspectiva mais afinada a respeito do jogo nas artes da cena: o Jogo-Sujeito.

Tal proposta se baseia no entendimento de que todo aquele que está em cena é,
considerando as palavras de Huizinga (2000), um Homo Ludens, ou seja, um indivíduo
criador de jogos. O jogo, por sua vez, é uma ferramenta de criação de espaço-tempo e de
alteração de espaço-tempo ordinário, provocando, assim, uma transformação na realidade.

Com isso, sua posição como um mero vocábulo alegórico (utilizada em alguns
processos criativos nas artes da cena) perde forças, pois deve-se considerar suas
potencialidades como modificador de ritmos, compositor de subpartituras, ativador de
atmosferas, catalisador de experiências e criador de realidade cênicas. Portanto, os
pesquisadores desta iniciação científica entendem que considerar o jogo como um sujeito
num processo artístico é uma atitude metodológica que potencializa a criação, não abarcando
seus entendimentos como alegoria, mas sim grandes camadas que o jogo, em toda sua
capacidade, pode despertar.

Quanto à reflexão que o homem que joga - Homo Ludens - é um ser possuidor de
habilidades de criação de jogos lúdicos, e que o próprio jogo cênico é dependente de corpos,
percebeu-se a partir dos três processos criativos constituintes dessa pesquisa - Pequena
Ladainha Anti-Dramática para a Reunião de Emergência dos Catedráticos da Instituição
Feitosa Bulhões, a Excelência do Ensino em Mais de Cinco Décadas; Insônia Titus-Macbeth;
Ifigênia - que uma peça teatral na qual há a existência do jogo, o Homo Ludens não seria
somente um ser que está interpretando.

Esta constatação ocorreu a partir da progressão dos estudos, no qual os pesquisadores
utilizavam três nomenclaturas para nomear aquele que está em cena: ator, jogador e
performer, a cada instante, atentando-se aos estudos de atuação contemporânea. Entretanto,
necessário seria que essas três nomenclaturas fossem utilizadas durante a escrita da pesquisa,
além disso, cada indivíduo que estava em cena destes três processos não conseguia distinguir
se estavam atuando, jogando ou performando. Com isso, analisando de uma forma
pedagógica, percebeu-se a indispensabilidade da criação de uma nova nomenclatura, que não
precisaria escolher uma das três em detrimento de outras, pois essa decisão estaria
despotencializando o corpo presente em cena.



Com isso, concebeu-se o termo “Playformer”. Esta terminologia move-se com o
intuito de analisar e descobrir esse corpo específico em cena no qual: atua, performa e joga.
O vocábulo escolhido, até então, segue-se com o intuito de abranger as distintas epistemes no
qual essa iniciação científica se propôs. Analisando a palavra, Play, contemplaria as seguintes
questões: jogador, jogo, peça, jogar, enquanto Former inclui: molde, forma, autor e criador.

Nesse diapasão, os pesquisadores, com a descoberta do corpo “Playformer”,
planejam, após o término da presente pesquisa, a elaboração de uma segunda atividade
científica, mas de caráter prático, para comprovar amplamente as aplicações daquele ser que
atua, joga e performa.
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