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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um olhar lançado sobre o processo criativo do espetáculo “Abensonhar”, 

resultado da disciplina Diplomação II, exigência para conclusão do curso de Artes Cênicas da 

Universidade de Brasília, com ênfase na utilização dos jogos e sua importância para o ator ao 

longo da criação de um espetáculo. Trata-se de um exercício de aprofundamento reflexivo, que 

tem como objetivo o fechamento de um ciclo de aprendizado que começa no início da graduação. 

 Pretendo fazer uma retrospectiva do processo de criação coletiva que se iniciou com a 

disciplina Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas, mais conhecida por Pré-Projeto de 

Diplomação, analisando os principais jogos postos em prática, seus resultados cênicos e 

importância para formação do ator, sendo eles: pular corda, capoeira, jogos com bambus e 

tecidos, jogos improvisacionais, jogo da pantera, jogo de correr em roda e jogo da contagem até 

vinte. 

 No capítulo de número um há a explicação de como se deu a escolha dos livros do autor 

moçambicano Mia Couto, Estórias Abensonhadas e O Fio das Missangas, para a construção 

dramatúrgica final do espetáculo e, para adentrar o tema central, que são os jogos, levantar a 

possibilidade de utilização destes instrumentos para contribuir na concretização do espetáculo. O 

segundo capítulo traz uma análise teórica sobre conceitos e elementos dos jogos segundo alguns 

teóricos – L. Wittgenstein, J. Huizinga, e R. Caillois – e a importância dos jogos para os atores e 

o teatro com base nos trabalhos de V. Spolin e J. Lopes. Mas a descrição e a análise de cada jogo 

utilizado aparecem nos capítulos terceiro e quarto, em que são evidenciadas as influências das 

atividades lúdicas no produto final do espetáculo, bem como na criação de algumas personagens 

e para a formação do ator, para tanto são usados também, além dos já citados, as bases teóricas de 

A. Bogart e E. Barba. 

 A escolha do tema é relevante por se tratar de um esforço na busca da articulação do saber 

teórico com a vivência prática do teatro, dentro do processo criativo de um espetáculo de 

diplomação. Durante a graduação em Artes Cênicas colocamos em prática o desenvolvimento da 

sensibilidade artística, a vivência e o aprimoramento técnico de alunos aspirantes a se tornarem 

atores, mas também estudamos teóricos do teatro e das artes em geral. Dentro da universidade, 

temos o dever de produzir arte e ao mesmo tempo estudar e refletir sobre o nosso próprio fazer 

artístico. 
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1 - A CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO ABENSONHAR 

 

“Toda a estória se quer fingir verdade. Mas a palavra é um fumo, leve demais para se 

prender na vigente realidade. Toda a verdade aspira a ser estória. Os factos sonham 

ser palavra, perfumes fugindo do mundo. Se verá neste caso que só na mentira do 

encantamento a verdade se casa à estória. O que aqui vou relatar se passou em terra 

sossegada, dessa que recebe mais domingos que dias de semana.”  

Mia Couto 

 

1.1 O início 

 

Todo o processo de criação do espetáculo Abensonhar teve início na Disciplina 

Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas, mais conhecida por Pré-Projeto de Diplomação. 

Éramos dezessete alunos sonhadores e uma professora sensível e dedicada. Todavia, três alunos 

ficaram pelo caminho, abandonando-nos após a conclusão desta primeira disciplina do processo 

de diplomação. Finalizamos o processo criativo com 14 alunos-atores em cena, no Teatro 

Garagem em seis apresentações que se realizaram nos dias 22 a 25/05/2014.  

No início a Professora Rita de Cássia de Almeida Castro foi a responsável pela instigação 

e condução inicial dos trabalhos, numa busca ansiosa pelo projeto daquilo que consistiria o nosso 

trabalho final. Foram realizadas algumas atividades preparatórias, para a integração do grupo e 

ampliação do conhecimento uns dos outros. Primeiramente houve a apresentação individual 

através de um mapa pessoal, isto é, uma autodescrição ou autocaracterização, feita através das 

artes plásticas. E, num esforço de cada um em se mostrar para a turma, um a um nos 

apresentamos, a partir do contorno do corpo desenhado no papel kraft, livremente preenchemos 

os desenhos com diversos materiais, numa composição que traduzisse artisticamente a essência 

única de cada ser.  
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Foto de Júlia Rizzo - Mapa pessoal da aluna Malena Bonfim 

 

Depois, apresentamos um portfólio, expondo de forma sistemática e cronológica a 

vivência individual em teatro, ao longo do período de graduação e o contato que cada um teve 

com as artes cênicas durante a vida toda. Mas esta apresentação foi feita de maneira dinâmica e 

artística, para que ao mesmo tempo servisse como um exercício cênico também. 

Este primeiro período foi muito importante como exercício de aprimoramento das 

relações interpessoais e de troca, para que o grupo se fortalecesse e se reconhecesse como tal. E 

somente após nos conhecermos mais intimamente, iniciamos uma minuciosa pesquisa acerca dos 

desejos de cada um, das preferências de gêneros e estilos. A diversidade era imensa.  Viajamos 

por diversos autores, compartilhamos filmes, livros e trocamos experiências. Durante seguidas 

aulas, trouxemos materiais riquíssimos, dentre conteúdos escritos e áudio-visuais, de autores 

nacionais e estrangeiros, como propostas ou provocações para a montagem teatral final.  

Mas houve algo que tocou a todos no meio do percurso, nos identificamos na vontade de 

narrar e de abordar temas próprios da existência e da sensibilidade humana, temas emocionantes 

que chegassem ao coração das pessoas de uma maneira singela, mas não banal, aquilo que 

acabamos chamando coloquialmente de “histórias de gente de verdade”. Enfatizou-se também o 

desejo de abordar não só aquilo que está à vista de todos, mas que está ligado à espiritualidade, 
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àquilo que não se pode explicar a partir da racionalidade, o que existe nas religiões, nos 

presságios, nas dimensões da consciência que vão além dos sentidos físicos, o que muitos de nós 

prefere chamar de mundo sutil. 

E foi no universo de Mia Couto que encontramos a contemplação de nossos anseios por 

contar histórias. Este autor opera uma verdadeira recriação linguística, a partir da aproximação 

entre a sua escrita e a oralidade moçambicana, recheado pelo chamado realismo maravilhoso ou 

fantástico presente nos enredos, que nos conquistou a todos. 

Deparamo-nos com algo na escrita de Mia Couto que não é possível expressar de outra 

forma que não de um encantamento, que consideramos difícil de encontrar na literatura. Sua 

prosa, que mais parece poesia, consegue nos fazer viajar para um mundo onde a fantasia cruza 

com a realidade, sem entregar em nenhum momento qual é a sua verdadeira face, e é como o 

próprio autor escreve, "são estórias que se querem fingir de verdade", cabendo ao leitor decidir 

essa barreira, esses limites entre ficção e realidade. 

A prosa poética do nosso autor escolhido, por sua vez, sempre é relacionada a Guimarães 

Rosa, o que é fácil de se fazer, já que os belos neologismos criados por ele em suas histórias e o 

molejo da língua portuguesa na sua terra reforçam esse vínculo. E é no ensaio “Encontros e 

encantos – Guimarães Rosa” do livro “E se Obama fosse africano” que Couto relata toda sua 

admiração e fala sobre a sua influência: “Eu já bebia na poesia um gosto pela desobediência da 

regra, mas foi com o autor da ‘Terceira margem do rio’ que experimentei o gosto pelo namoro 

entre língua e pensamento, o gosto do poder divino da palavra” (COUTO, 2011, p. 108).  

E é ainda no mesmo livro que expressa admiração também por outros brasileiros, tais 

como Jorge Amado, Graciliano Ramos e pelos cantores Chico Buarque e Caetano Veloso: 

 

Não se trata de ajuizar o trabalho dessas instituições (referindo-se às instituições 
diplomáticas), mas apenas de reconhecer o imenso poder da literatura. Nesta sala estão 
outros que igualmente engradeceram o Brasil e criaram pontes com o resto do mundo. 
Falo, é claro de Chico Buarque e Caetano, vai a imensa gratidão dos nossos países que 
encontraram luz e inspiração na vossa música, na vossa poesia.(...) 
Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, os livros de Jorge cruzaram o Atlântico e causaram 
um impacto extraordinário no nosso imaginário coletivo. 
É preciso dizer que o escritor baiano não viajava sozinho: com ele chegavam Manuel 
Bandeira, Lins do Rego, Jorge de Lima, Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, 
Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e tantos, tantos outros.” (COUTO, 
2011, p. 62) 
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É possível também se identificar uma aproximação entre Mia Couto e o poeta Manoel de 

Barros. Moçambique seria para Mia o mesmo que o pantanal mato-grossense significa para 

Manoel. E ambos jogam com as palavras e reconstroem o idioma de modo parecido: transformam 

substantivo em verbo, misturam palavras, ampliam seus significados a partir das experiências dos 

seus povos. A diferença é que o moçambicano brinca com as palavras em prosa e o brasileiro em 

versos. 

Acrescenta-se que os livros deste autor além de apaixonantes, têm grande relevância 

acadêmica, como é possível constatar após a leitura do capítulo “A fortuna crítica de Mia Couto”, 

no livro “O rio e a casa: imagens do tempo na ficção de Mia Couto”, de Ana Cláudia da Silva. 

Neste estudo a autora levanta dados estatísticos acerca da produção acadêmica brasileira sobre o 

autor e os analisa, chama a atenção os mais diversos motivos pelos quais as obras atraem os 

universitários: 

 

- Por estarem repletos de dados sobre as guerras colonial e civil; 

- Demarcação do surgimento da literatura moçambicana como uma literatura “engajada”; 

- Busca de identidade para a nação nascente do pós-independência – construção da 

moçambicanidade – e a participação de Mia Couto como agente efetivo dessa construção; 

- Entrecruzamento da oralidade com a escrita; 

- Presença de mitos e provérbios como elementos constituintes das narrativas do autor; 

- A pluralidade que compõe o mosaico étnicocultural de Moçambique; 

- Apropriação da língua portuguesa como língua nacional;  

- Invenção, pela literatura, de um futuro para a nação 

- Imbricamento entre a história e a literatura; 

- Presença do real maravilhoso ou fantástico;  

- A aproximação entre a literatura de Mia Couto e a de Guimarães Rosa. 

 

Talvez por toda essa riqueza, não pudemos nos prender a só uma história, e nos ligamos a 

dois livros de contos que nos trouxeram várias personagens. Foram os livros Estórias 

abensonhadas e O fio das missangas. 
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1.2 Estórias abensonhadas 

 

Este é um livro de contos, que traz em si todo o estilo característico de um autor único, 

que escreveu obras como Terra Sonâmbula e Um rio chamado tempo, Uma casa chamada Terra. 

O livro tem como fundo histórico a reconstrução do país após mais de 16 anos de guerra civil, 

que teve fim quando foi assinado de acordo de paz em 1992. Se em Terra Sonâmbula o país 

estava devastado pela guerra, nestas Estórias Abensonhadas  estamos diante de um país que se 

reconstrói no dia-a-dia das pessoas, num verdadeiro renascer, mas sem jamais se esquecer das 

feridas da guerra. São 26 contos, através do quais se descobre uma África quase que surreal, 

fantasiosa, repleta de lendas e histórias da criação de Moçambique.  

 

1.3 O fio das missangas 

 

“A vida é um colar. Eu dou o fio, as mulheres dão as missangas. São sempre tantas as 

missangas." É assim que o donjuanesco personagem do conto "O fio e as missangas" define a sua 

existência. A sabedoria contida nesse que é um trecho do conto “O fio e as missangas” perpassa 

também todos os outros 28 contos. Isso mesmo: são 29 histórias com apenas um fio condutor, 

mostrando várias facetas da vida humana do jeito peculiar de Mia Couto, as histórias se 

desenrolam como ele gosta de mostrar: com sofrimento, com poesia, e magia. 

Nesta obra, a maior parte das narrativas põe em foco personagens femininas, sendo elas 

adultas ou não. É notória a recorrência do modo como as mulheres são tratadas pelos homens 

com os quais se relacionam nos contos, sejam eles companheiros, pais, irmãos ou tios; de um 

modo geral, o que se percebe é que as personagens femininas passam por um processo de 

apagamento, nas relações cotidianas com seus parceiros, o que contribui para acabar com a auto-

estima delas. O autor procura relatar nas estórias uma visão sexista masculina, de dominação dos 

homens e de submissão e conformismo por parte das mulheres. A auto-estima que parece ser 

recuperada através do ato de narrar, ou mais especificamente, através da narrativa escrita, uma 

vez que, por esta via, elas manifestariam toda sua revolta e indignação em relação aos lugares que 

ocupam. 

E passo a descrever a trajetória do contato e da apropriação dos textos no item seguinte, 

que foi escrito a partir de um encontro ocorrido entre os alunos e o autor Mia Couto.   
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1.4 Mia Couto visita a UnB 

 

Foi uma imensa alegria e abrilhantou ainda mais nosso trabalho, já que  houve uma feliz 

coincidência, o nosso autor veio visitar Brasília, por ocasião da Bienal do Livro realizada nesta 

cidade. E fizemos uma parceria com o Departamento de Letras para recebê-lo em nossa 

Universidade. Realizou-se no dia 16 de abril, no Departamento de Artes Cênicas, a Conferência 

com Mia Couto e a apresentação de um ensaio aberto do espetáculo “Abensonhar”. 

E para melhor acolhê-lo, decidimos por entregar ao autor, juntamente com o roteiro de 

nossa peça, uma carta que resume a nossa trajetória. Foi escrita pelo aluno Túlio Starling, com a 

colaboração de todos os discentes, e a transcrevo aqui por ser sucinta e por trazer consigo a 

narrativa resumida da construção da nossa história de amor com as obras de Mia e de todo nosso 

processo criativo.  

 

Para Mia Couto, 
 
 Em primeiro lugar as nossas gratidões por contar com a sua presença na tarde de 
hoje, dia 16 de abril de 2014. Com certeza, todos nós guardaremos esse dia no coração. 
 Teríamos muito o que contar, em muitas horas de conversas e demonstrações, 
visto que nossa inquietude costumeira muitas vezes manifesta-se em sonora tagarelice. 
E depois do muito contar, ficaríamos em encantos para ouvir você dizer, responder, 
questionar, provocar. É certo que passaremos por isso no precioso tempo que temos na 
sua companhia, mas para abreviar o contar e ampliar o ouvir, escrevemos essa carta e a 
entregamos a você junto com o nosso roteiro dramatúrgico, inspirado e baseado em 
algumas de suas estórias. 
 O roteiro é um objeto possível para delimitar, mapear uma obra maior, nosso 
espetáculo, fruto de pouco menos de um ano e meio de sonho e trabalho. E esta carta 
pretende comentar um pouco sobre esses sonhos, esse trabalho, e essa troca que fizemos 
com você, olhando através dos seus olhos que se abrem para dentro, e encontrando 
reflexos de imagens de um mundo que quisemos contar em forma de teatro. 
 E olha que não fomos direto a esse mundo que se abriu desde o de dentro seu. 
Antes disso, compartilhamos referências diversas na efusiva de encontrar o que 
poderíamos sonhar juntos. Em algum momento decidimos que queríamos contar 
estórias, que à época definíamos com “estórias de gente de verdade” – o que pode soar 
instigante para o que vierem a conhecer as invencionices de Gigito Efraim... 
 Foi por aí, depois de algumas curvas do rio que a gente foi desaguando, que você 
apareceu pra gente, Mia, meio que sorrindo pros nossos ouvidos com a gentileza 
provocadora das suas palavras, convidando sempre a um mergulho maior. 
 Então improvisamos cenas baseadas em todos os contos do Estórias 
Abensonhadas, e vimos nosso rio de anseios ainda mais caudaloso, crescendo em 
profundidade, mas com o desenho das margens mais delineado do que antes, já que 
acabávamos de descobrir um autor propondo imaginários próprios, como um leito, que 
define o curso de águas criativas. 
 Nessa altura já tínhamos nos dividido em equipes de trabalho, para tornar nosso 
anseio possível: desde a dramaturgia até a produção executiva – passando pela 
cenografia, figurino e iluminação – os integrantes de cada equipe organizaram as 
imagens, registraram e recriaram os textos que derivavam delas, introduziram objetos 
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cênicos e instrumentos musicais, materializando, enfim, os conceitos que nosso 
processo foi revelando. E sobre o campo da dramaturgia, vamos gostar de te contar um 
pouco sobre a nossa conversa com os contos escolhidos. 
 Depois que improvisamos cenas de todos os contos do livro, escolhemos: O Cego 
Estrelinho, Nas Águas do Tempo, Sapatos de Tacão Alto, O Bebedor do Tempo, O 
Perfume, As Flores de Novidade, A Guerra dos Palhaços, A Lenda de Namarói. O 
desejo era cruzar estórias, pois assim teríamos vários personagens, várias imagens, 
vários assuntos, diversidade necessária a uma turma de uns quantos sonhadores. Fomos 
então vendo as possibilidades de cruzamento dessas estórias, e tínhamos uma predileção 
por Cego Estrelinho. Decidimos então usar esse conto como fio condutor da estória, ou 
trama maior por onde os fios das outras estórias iam ser costurados. 
 Mas o avô de Nas Águas do Tempo dizia muito aos nossos olhos, quando se 
abriam pra dentro. Assim conseguimos atar os dois contos, criando um parentesco: 
tornamos a Menina , do barquito no pântano, a mãe de Gigito e Infelizmina. Seria 
aquele Avô, que conversava com a outra margem, a fonte das vontades de  miraginação 
de Gigito. Viria da sabedoria dos olhos que se abrem para dentro, a guia da mão de um 
contador de estórias que faz desfolhar o universo dos olhos de um cego. Seria a garça 
branca uma ave costumeira nos lados de lá, na outra margem do pântano. 
 Esse foi o início da nossa bagunça querida! A partir daí fomos perdendo pudores, 
e misturando páginas lidas com águas vindas surgidas do nosso moinho de cenas. 
Alguns contos foram deixados pelo caminho, como as Flores de Novidade, A Lenda de 
Namarói, e, mesmo depois de virar cena, A Guerra dos Palhaços. 
 Ao passo que também fomos convocando outros nutrientes: A Velha Engolida 
pela Pedra veio nos dar mais humor, e ser mais uma estória miraginada por Gigito. O 
Cesto, Os Olhos dos Mortos, A Despedideira, O Adiado Avô, também foram lavrados 
em “O Fio das Missangas”, a fim de complementar alguns personagens e suas estórias. 
Hortência, de O Calcanhar de Virigílio, se tornou a versão feminina de Xidakwa, o 
Bebedor do Tempo, na sua espera por alguém que nunca coube no mundo. Já o dono do 
Brisa do Inferno, em que a nossa Hortência bebe o tempo, se tornou a Vera Barreiro, a 
anfitriã de todos os personagens, a primeira ministra da cachaça, a neta etílica e legítima 
do Velho Barreiro (senhor de engenhos muito populares em qualquer boteco brasileiro). 
Amadalena, de o Adiado Avô, é garçonete e faz-tudo no Brisa, e carrega o passado da 
viúva de O Cesto. 
 Carmiranda, Isadorângela e Das Dores são três alcoviteiras apaixonadas pelo 
misterioso Zé Paulão, de cuja a casa vem um barulho de tacões, inebriantes para as 
fantasias do Menino, que escreve versos sobre sua musa sonora e conta com a ajuda de 
super-heróis. E a tugazinha modesta, filha de camponeses, vista em certo e exposto 
perigo nos meios dos carros da avenida, tornou-se a orgulhosa e tinhosa Rosalinda (a 
chamamos assim), ela que intensamente vive a dúvida de aceitar os fetiches do marido, 
para voltar pra ele. 
 Um Michê e Danada Mulher foram ainda outros personagens que surgiram desse 
mundo que acabamos desdobrando dos mundos que você nos apresentou. (...) 
 No início de Estórias Abensonhadas você escreve sobre o contexto em que 
escreveu aqueles contos, falando da tensão entre a mágoa e a esperança, após a guerra 
no seu país. E lendo aquelas estórias quisemos seguir o que elas nos contavam quando 
depositavam na guerra contrapontos diversos à fantasia. Nesse intuito um dos contos 
escolhidos foi A Guerra dos Palhaços, com o qual quisemos produzir a virada da nossa 
narrativa: seria para essa guerra manipulada por aqueles dois palhaços que Gigito iria 
depositar suas contradições e deixar Estrelinho. 
 Mas, não conseguimos. Não conseguimos entender a guerra, se não soubemos 
costurar dramaturgicamente, ou um pouco dos dois... Mas é fato que nós não vivemos 
uma guerra, e, embora o mundo viva em guerras, não deslocamos nossas atençõesuma 
vez que os mundos de distantes invenções de Gigito, Estrelinho e Infelizmina já nos 
revelava umas quantas contradições fundamentais. Assim deixamos A Guerra dos 
Palhaços em algum ponto do nosso curso de rio, para nos concentrar nas diferenças 
entre Gigito e Infelizmina em diálogo com os vários céus do cego Estrelinho. 
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 Esse nosso desapego à guerra, e outras escolhas, vindas da distância entre Brasil e 
Moçambique, fez com que decidíssemos não produzir uma estória moçambicana. 
Optamos por ouvir as impressões que nos chegaram através dos contos e de outras 
pesquisas na internet, para assim ver surgir um lugar indefinido, um pouco com cara de 
norte brasileiro, um pouco com cara de qualquer interior nosso, com um pouco dos 
nossos sotaques, não para afirmar uma nacionalidade, mas para pertencer a um lugar 
possível em alguma margem que testemunha as magias murmurantes de um rio. 
 Desde esse terceiro lugar, que não é somente nosso, e não é somente seu; nem só 
desse lado de aí, nem só deste lado de cá, fazemo-nos presentes na tarde de hoje, e nas 
páginas deste roteiro que te entregamos, esperando poder te tocar com a nossa singela 
prova do quão infinitas são as estórias que se abrem desde dentro. 
 Gratos somos por elas, Tulio, Lorena, Malena, Clarice, Anahí, Luciana, Jessica, 
Julia, Renata, Wanderson, Café, Douglas, Pricila, Giselle, Alice e Rita. 
 

Brasília, 16 de abril de 2014. 
 

 
           Foto de Fernando Santana, durante a visita de Mia Couto à UnB, no dia 16/04/2014. 
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               Cartaz de divulgação do evento conjunto dos Departamentos de Artes Cênicas e Letras 
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1.5 A criação cênica 

 

Após a tomada da decisão sobre os textos a serem montados nos chegou um novo desafio: 

como transpor a linguagem literária, o universo deitado sobre o papel de forma tão poética, para a 

linguagem cênica? Como dar vida às personagens, apresentá-las em carne e osso sem que percam 

sua essência original? Este é um trabalho extremamente delicado de construção, na qual há de se 

entender o fazer teatral como algo novo e distinto dos livros, mas que ao mesmo tempo necessita 

manter uma coerência e uma ligação fundamental com o material originário.  

O desafio é transpor para a linguagem teatral toda essa intensidade, toda a sensibilidade e 

a poesia de Mia perante o mistério do ser. Não há o desejo de se fazer uma interpretação literal ou 

fiel à palavra, mas encontrar no formato da atuação, da fala e da ação, o mesmo efeito poético tão 

imagético que a sua obra suscita durante a leitura. Utilizar as palavras escritas sim, transformadas 

em palavras faladas, mas também beber das entrelinhas, do não-dito, dos silêncios, sempre 

presentes em qualquer texto de Couto. Essa alquimia de metamorfosear o ouro da palavra escrita 

na pedra brilhante da comunicação viva é o que nos interessou desde o princípio. 

Trata-se mesmo de levantar as cenas, fazendo-as emergir juntamente com as personagens. 

Há um universo que emana das palavras, mas que está contido no papel e que só passa a existir 

fantasiosamente vivo na imaginação dos leitores. E a nossa árdua tarefa está relacionada com 

isso, materializar aquilo que vem dos livros e se aloja na imaginação. Acredito que Ocorra uma 

atualização, ou seja, a presentificação, através da atuação, quando as palavras do autor são 

transpostas para linguagem cênica, fazendo com que o texto literário e o trabalho desenvolvido 

sobre ele, se tornem um momento único, extremamente efêmero, que ocorre durante a 

apresentação da peça teatral. 

Mia Couto, na sua conferência já antes citada, veio nos ajudar a entender melhor o nosso 

próprio processo criativo. Ele comparou a atividade do poeta/escritor com a de um ator, dizendo 

que ambos precisam esvaziar-se de seu “eu” para que possa se tornar um caminho para que outras 

criaturas cheguem, ou seja, para que os personagens possam nascer a partir deles. Considero uma 

forma de ver interessante e que aproxima criativamente, como jamais eu havia pensado, o fazer 

autoral de textos e a criação de personagens pelos atores. 

Couto também falou sobre os seus sentimentos ao ver as suas obras literárias postas em 

cena. Disse que sempre espera com apreensão, que não há como simplesmente relaxar e assistir 
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passivamente, afirmou ficar tenso até desvendar a forma como os atores vão representar os “seus 

seres” e que ainda se sente um pouco dono daquele universo. Embora saiba que o evento cênico é 

algo novo e diferente do que foi depositado por ele no papel, não consegue se desligar de seu 

sentimento de posse em relação às estórias. 

Foi também perguntado a ele se haveria um limite considerado aceitável para as 

mudanças do texto original no palco, se a criação para além do que está no papel o incomodava 

de alguma maneira. E ele foi muito generoso ao responder que não considera razoável haver 

limites à criação cênica, sabendo ser o teatro algo muito diferente de um livro. Afirma ainda que 

um livro se assemelha a um filho, que deixa de ser seu depois que é colocado no mundo.  

Essas palavras soaram muito bem nos nossos ouvidos, sentimo-nos apoiados e acolhidos 

pelo pai das estórias que escolhemos para levar ao palco, pois consideramos, desde o início um 

processo muito delicado o de apropriação da obra literária. 

 Patrice Pavis toca nesse assunto da relação do texto com a atuação ao dizer que a 

encenação é um ensaio teórico que consiste em colocar o texto 'sob tensão' dramática e cênica, 

para experimentar em que a enunciação cênica provoca o texto, instaurando um círculo 

hermenêutico entre a enunciação a dizer e a enunciação trabalhando o texto através das diversas 

interpretações possíveis (PAVIS, 1988). 

 E é a criação dessa tensão dramática que importa para fins deste trabalho, mas como é 

possível chegar nessa tensão? Provocá-la para que possa ser utilizada em nosso favor? Para 

colocar o texto literário, como é o nosso caso, sob tensão dramática e cênica é preciso que se 

trabalhe intensamente com ele, se faz necessário que os atores cheguem a uma familiaridade e 

que sintam intimidade ao se relacionar com a obra em questão. Acredito e defendo que o jogo é 

instrumento fundamental durante o processo de contato e de apropriação da obra original, à 

medida que se torna uma ferramenta prática, perfeitamente moldável e adaptável às necessidades 

criativas do grupo. O jogo propicia interação para que se crie a tal tensão, postula-se que é um 

meio para se chegar ao resultado final, que é a montagem do espetáculo. 

Por fim, que aqui se entenda o espetáculo como um produto final de um longo processo 

que conta com várias etapas e pretende-se, a partir de então, analisar a utilização e o 

desenvolvimento de jogos nas diversas fases, estudando a presença e a importância deste 

instrumento no processo criativo teatral.  
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2 - O JOGO E POR QUE JOGAMOS? 

 

“Quando se compreende o papel da platéia, o ator adquire liberdade e relaxamento 
completo, [...] Quando a plateia é entendida como sendo parte orgânica da experiência 
teatral, o aluno-ator ganha um sentido de responsabilidade para com ela que não tem 
nenhuma tensão nervosa. A quarta parede desaparece, e o observador solitário torna-
se parte do jogo, parte da experiência.”(SPOLIN, p.11) 

 

2.1 Considerações acerca da definição de jogo 

  

Considero o jogo como uma atividade que desperta sempre e muito a atenção e a 

curiosidade humanas, uma vez que se faz presente na vida diária das pessoas, sendo possível 

constatar que todas as pessoas se interessam ou já se interessaram, em algum momento da vida 

por um ou mais tipos de jogos. Mas o que faz dele algo tão especial? Percebi ao longo do curso 

que o ato de jogar é muito importante tanto na formação do ator quanto no seu próprio fazer 

artístico, desde o momento em que cria até quando estabelece um jogo com a plateia, no ato da 

apresentação do espetáculo.  

É interessante notar que vários autores de diversas áreas do conhecimento humano já 

estudaram, discorreram sobre o assunto e construíram diversas definições sobre o que venha a ser 

jogo, seus elementos e características. Ludwig Wittgenstein talvez tenha sido um dos primeiros 

filósofos a tentar articular uma definição para jogo. Ele analisa o processo de formação da 

racionalidade em seu texto Investigações Filosóficas, criando o termo "jogos de linguagem", 

através do qual defende que quando o homem estabelece canais de comunicação com o outro cria 

um jogo, que muda de acordo com quem se fala, conforme diz, em vídeo aula, o professor Fábio 

Goulart1 ao explicar parte da teoria do filósofo: “São os indivíduos que ao estabelecer um jogo de 

linguagem em uma conversa inserem sentidos e significados às palavras... Somos nós que 

                                                 
1 In http://www.youtube.com/watch?v=iGFFKi8WsLw, acessado em 24/04/2014 
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injetamos sangue nas gélidas palavras mortas.”.  Wittgenstein também tenta demonstrar que as 

definições de jogo a partir de características como entretenimento, regras e competição são 

incompletas e inadequadas, traz ainda argumentos como os que os jogos não podem ser 

agrupados por uma única definição, mas apresentam um conjunto de características que são 

compartilháveis dentre as definições possíveis. 

Já o filósofo Huizinga, em 1938, escreveu seu livro Homo Ludens, no qual argumenta que 

o jogo é uma atividade primária da vida, tão antiga quanto a própria cultura, tão essencial quanto 

o raciocínio (que surge na história da humanidade com o Homo sapiens) e a fabricação 

de objetos (quando a humanidade desenvolve habilidades e é caracterizada como Homo faber), 

então, para complementar, traz a denominação Homo Ludens, nos querendo dizer que seria 

preciso criar esta nova classificação para o homem, uma vez que o elemento lúdico está 

na base do surgimento e desenvolvimento da civilização. Ele define jogo como uma atividade 

voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

cotidiana.  

O antropólogo francês Roger Caillois também escreveu sobre jogos no livro “Os jogos e 

os homens: a máscara e a vertigem”, numa compreensão formal, o jogo é considerado como uma 

atividade livre, separada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia. Essa caracterização 

pouco explica as atitudes psicológicas que estruturam os jogos, explica Caillois. Para ele, o 

impulso lúdico perpassa o jogo e o cotidiano de forma a gerar processos de contaminação. 

Contudo no seu entendimento, não há perversão do jogo, mas extravio e desvio de um dos quatro 

impulsos primários que o regem. Na busca em defini-los, o autor chegou à seguinte tipologia: 

agon (competição – a ambição de triunfar graças apenas ao próprio mérito em uma competência 

regulamentada), ilinx (a busca de vertigem), mimicry (simulacro – o gosto por uma personalidade 

alheia) e alea (sorte – a renúncia da vontade em benefício de uma espera ansiosa e passiva do 

destino) (CAILLOIS, 1986). 

 Enfim, poderíamos nos alongar muito na pesquisa dos pensamentos de intelectuais sobre 

o tema dos jogos, mas não é esse nosso objetivo, porém se faz necessário nos situarmos em 

alguns parâmetros de definição do que venha a ser jogo para que possamos fluir no assunto. 

Podemos então aqui definir Jogo como toda e qualquer atividade em que haja a figura do jogador, 
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definido este como indivíduo praticante ativo do jogo, e para que seja possível a sua ocorrência 

são criadas as regras. Geralmente os jogos têm poucas regras e estas têm uma tendência a serem 

simples, para que possam ser entendidas claramente pelos jogadores. Os limites são importantes 

em vários aspectos, porque definem o que se faz, onde se faz e quando se faz, ou seja, o espaço, 

as possibilidades de ação dos jogadores e o início e fim do jogo, fazendo com que se torne uma 

atividade bem específica e definida, sendo também algo extracotidiano, que apesar de ocorrer no 

tempo presente e local definido, transporta os participantes a outro universo, aquele único e 

exclusivo, próprio da atividade lúdica. Pode envolver dois ou mais pessoas jogando entre si como 

adversários ou cooperativamente com grupos de adversários.  

Com frequência a estimulação mental ou física, e muitas vezes ambas, são exigidas 

durante a execução dos jogos, por isso mesmo muitos deles ajudam a desenvolver habilidades 

práticas, se prestam a ser uma forma de exercício ou acabam por realizar um papel educativo. São 

atividades que tem uma estrutura pré-definida, praticadas com fins recreativos e em alguns casos 

fazem parte de instrumentos educacionais, nos quais são usados jogos para passar uma mensagem 

aos jogadores perdedores e ganhadores. Os jogos podem ser considerados como distintos do 

trabalho que visa remuneração e teoricamente da arte que estaria associada à expressão de ideias 

e sentimentos. Esta separação, que a princípio poderia parecer precisa, não é, pois não podemos 

esquecer que há jogos praticados por remuneração (quando se tem a profissão do esportista, por 

exemplo) e outros associados à expressão de ideias e emoções, como no nosso caso 

especificamente, no caso dos jogos dramáticos, e são justamente estes os que mais nos interessam 

para fins deste estudo. 

 

2.2 O jogo na cultura da humanidade 

 

  O jogo pode ser entendido como um fenômeno cultural muito recorrente na história da 

humanidade. E a obra Homo Ludens é um estudo indispensável sobre o assunto. A partir dela é 

possível entender que o homem sempre jogou pelos mais diversos motivos, que jogar é instintivo. 

E neste ponto o autor se mostra, às vezes, contraditório porque diz que ora o jogo é institntivo, 

ora não é, e considero que as duas possibilidades não se excluem. Mas considera que está 

presente no mundo animal, no universo infantil e no cotidiano das pessoas comuns, ainda que 

seja algo que tira as pessoas de seu universo íntimo pessoal e que as coloca em uma situação 
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outra, simulada através das regras do jogo.  Qualquer que seja a classe social, etnia, credo, não 

importa, todos indistintamente têm experiências lúdicas. O jogo transforma e é transformado o 

tempo todo pelas pessoas, sendo talvez por isso mesmo um recurso pedagógico importante. 

 Huizinga defende a função cultural que teriam os jogos e até questiona se os jogos não 

poderiam ser incluídos no domínio da estética, porque ornamentam a vida, ampliando-a, e nessa 

medida tornam-se uma necessidade tanto para o indivíduo, como função vital, quanto para a 

sociedade, devido ao sentido que encerra, à sua significação, a seu valor expressivo, a suas 

associações espirituais e sociais. E qualquer formação social é composta por muitos tempos. 

Também os jogos se constituem de muitos tempos (no contexto social, são os tempos fora do 

controle, fora da vontade humana, como dia e noite). É interessante notar que ocorre uma fuga do 

tempo real, há uma evasão para o universo do jogo, na vida diária poderia se exemplificar que 

uma pessoa tanto quanto joga, ou quando assiste a um jogo é transportada para uma realidade 

paralela, esquecendo-se de todo o resto. 

Entretanto, depois de examinar o fenômeno do Jogo, Huizinga afirma não poder defini-lo 

em termos lógicos, biológicos ou estéticos, mas assegura que o jogo pode ser compreendido 

através dos elementos que o caracterizam. Seguindo o pensamento deste autor, passaremos a 

focalizar algumas características do jogo. A primeira dessas características aponta o jogo como 

uma atividade voluntária, absolutamente livre. Quem se recusa a entrar no jogo, não está apto 

para jogar, portanto não se envolve com esse ato. É preciso querer jogar para que o jogo 

aconteça. Por isso o jogo é necessariamente um ato de liberdade, quando nos soltamos do real, do 

concreto, e, de alguma forma, caímos na brincadeira, no espaço do não-sério. A segunda 

característica do jogo é o fato de ele ser um tipo de atividade diferente da vida real. Não se trata 

de trabalhar para conseguir o alimento e sobreviver, mas de fazer alguma coisa que está 

absolutamente fora desse ato de seriedade. Na terceira característica do jogo, Huizinga nos fala 

do espaço do jogo e do tempo que essa atividade dura. Assim o jogo distingue-se da vida comum 

tanto pelo lugar quanto pela duração. Por isso é jogado até o fim, dentro de limites de tempo e de 

espaço, seguindo um caminho e um sentido próprios. No entanto uma de suas qualidades 

fundamentais é a possibilidade de ser interrompido e recomeçar no momento seguinte, até atingir 

o seu ponto final. Portanto todo jogo pode ser sempre repetido. 

A quarta e última característica arrolada por Huizinga diz respeito às regas do jogo, o 

contrato firmado entre seus participantes, que cria um nível de entendimento entre eles. Ainda 
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relacionando-se às regras, depreende-se que sempre há alguma coisa em jogo, algo a ser 

conseguido. E para os atores especificamente, todo o universo criado simuladamente pelos jogos 

é muito bem vindo, diria até mesmo que é muito desejado, se verificarmos que suas bases são a 

manipulação de certas imagens, numa certa “imaginação” da realidade (ou seja, a transformação 

desta em imagens), nossa preocupação fundamental será, então captar o valor e o significado 

dessas imagens e dessa “imaginação”. Diria que os atores necessitam dessa inserção em um 

tempo e situação diversa da realidade, desse pacto de ficção que ocorre entre os jogadores, pois 

vai ao encontro com aquilo que é, para mim, um dos principais desafios do ofício de atuar, que é 

se permitir ser o outro, se permitir estar em situação de jogo (HUIZINGA, 1990). 

 

2.3 O jogo do ator 

 

Entendo que os objetivos dos jogos teatrais são criar ambientes de diversão e alegria, 

integrando o grupo e proporcionando a livre expressão dos atores, em um tempo fora da 

realidade. A proposta é entrar no jogo: "...o fato de ser livre, de ser, ele próprio, liberdade. Uma 

segunda característica, intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é vida 'corrente' nem vida 

'real' (...)" (HUIZINGA, 1990, p. 11). 

No jogo é possível resgatar brincadeiras, improvisar situações e acrescentar outras 

dinâmicas, como as sugeridas por Augusto Boal, Joana Lopes, Viola Spolin, entre outros. Além 

disso, esse ambiente de alegria e espontaneidade possibilita que ocorram diferentes vivências 

entre os atores e nesse momento também acontece a aprendizagem de novas habilidades, ocorrem 

também momentos de maior consciência corporal. Enquanto os indivíduos brincam, encontram a 

sua harmonia e podem mostrar-se. Vivenciar o espaço do jogo, como nos diz Joana Lopes é uma 

oportunidade de poder transferir esse ser (que não é o da vida real) para o espaço teatral e a 

autora prossegue dizendo que é nessa aceitação temporária (do personagem) que se expressa e se 

faz o jogo do autor-ator, essa metamorfose do atuante interessado em transformar-se num outro 

amplia o seu universo de comunicação, a sua capacidade de expressão e a sua criatividade 

(LOPES, 1989). 

E um dos meus principais questionamentos pessoais é por que para o ator é tão importante 

jogar? E é tão difícil de responder, que talvez seja mais fácil começar me perguntando quando e 

com que finalidade o ator se utiliza dos jogos. Creio que o ator pode fazer isso o tempo todo 
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desde a preparação para a atuação, e esta preparação pode ser dividida, ao meu ver, em três 

funções distintas, uma em um momento bem anterior ao acontecimento do espetáculo, 

primeiramente no condicionamento físico, no trabalho muscular dos indivíduos, também para a 

própria construção do grupo, fortalecendo as relações entre os membros, para que fique mais 

clara a identidade do coletivo e uma terceira função mais utilitária e imediata, aconteceria no  

aquecimento físico e mental momentos antes de entrar em cena. 

Lembro-me do que dizia a professora Rita de Castro no início do trabalho, ainda na 

disciplina de Pré-projeto, que ela observava claramente que o nosso grupo de alunos-atores 

(termo este adotado por Viola Spolin no livro “Improvisação para o Teatro”) havia uma 

heterogeneidade muito grande, em termos energéticos e de preparo físico e que seria preciso 

equilibrar essas forças tão distintas entre si para que realmente constituíssemos um grupo. 

Explicava ela que um grupo é formado por pessoas diferentes, mas é preciso que exista um certo 

equilíbrio para que o grupo se reconheça como tal, é preciso que haja uma liga entre o 

integrantes,  para que aos olhares externos seja visto como um  bloco e não como se fossem 

apenas vários seres juntos ali por acaso. Vejo aqui a possibilidade de utilização dos jogos para se 

atingir esses objetivos. 

O jogo na fase da preparação do ator serve para o preparo físico e psicológico do grupo. O 

físico é desenvolvido a partir do esforço mecânico desprendido durante a atividade, porque ao 

jogar o ator utiliza-se de seus músculos e do aparelho locomotor, utilizando força, destreza, 

agilidade e equilíbrio, o que acaba por ampliar sua capacidade cardiovascular, aumentando o 

fôlego e melhorando de forma geral o desempenho físico do ator. E o psicológico também é 

trabalhado, uma vez o participante se envolve e se sente parte do grupo, ele se coloca num estado 

alterado de atenção e  conecta-se aos outros de uma forma simulada, mas muito intensa. 

Segundo Viola Spolin “O primeiro passo para jogar é sentir liberdade pessoal” (SPOLIN, 

1987, p.6). O que retoma o pensamento do filósofo Huizinga, e que “a espontaneidade é um 

momento de liberdade pessoal. [...] É o momento de descoberta, de experiência, de expressão 

criativa.” e mais adiante complementa dizendo que “o objetivo no jogador deve constantemente 

concentrar e para o qual toda ação deve ser dirigida provoca espontaneidade” (SPOLIN, 1987, 

p.4). Nessa espontaneidade, “a liberdade pessoal é liberada, e a pessoa como um todo é física, 

intelectual e intuitivamente despertada. Isto causa estimulação suficiente para que o aluno 
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transcenda a si mesmo.” (SPOLIN, 1987, p.5) Acredito que nesse sentido, a espontaneidade leva 

a uma maior conexão entre os alunos-atores. 

E ainda se deve levar em conta que o espetáculo “Abensonhar” foi criado a partir da 

improvisação sobre textos literários, o que requer dos atores-criadores um esforço ainda maior 

para digerir o texto escrito e, através de jogos de improvisação, transmutá-los em cena, apóio-me 

então ainda em Spolin quando diz que “o teatro improvisacional requer relacionamento de grupo 

muito intenso” (SPOLIN, 1987, p.9). O quê, para o nosso grupo se fez uma verdade, realmente 

sentimos na pele, a necessidade de aumentar a interação entre os alunos-atores.   

Antes de entrar em cena os jogos também podem ser utilizados, com a finalidade 

específica de trabalhar a atenção, despertar fisicamente o corpo. Porém as necessidades de cada 

grupo, em determinada situação devem ser analisadas com exclusividade, pois cada coletivo tem 

suas características próprias, por exemplo, um grupo em que as pessoas se demonstrem agitadas 

demais e que os participantes tenham dificuldade em se concentrar, nesse caso os jogos devem se 

prestar a melhorar essas características, devem ser atividades que ajudem a provocar estados de 

concentração mais elevadas. Já em outra situação em que o grupo está com a energia em baixa, é 

importante que os jogos sejam de cunho energético e que provoquem nos participantes a 

alteração de um estado de passividade para um estado de prontidão, de forma que o ator se sinta 

preparado para atuar. As possibilidades são muitas, é preciso que haja uma sensibilidade aguçada 

por parte dos diretores/orientadores para que percebam as necessidades pungentes no grupo para 

que apliquem atividades compatíveis que possam auxiliar no avanço do processo. 

E ainda há, e talvez o mais importante de todos, porque afinal é o nosso objetivo, o jogo 

que ocorre entre ator e plateia no momento da apresentação do espetáculo. É um momento único 

em que os atores estão imersos no universo da peça e se fazem imbuídos do intuito de conquistar 

a atenção daqueles que assistem. Na verdade, ocorrem diferentes jogos simultaneamente, o ator 

joga em cena com os outros atores e com a platéia, num efeito de triangulação. Para uma melhor 

compreensão desse jogo me utilizarei de certa metáfora, é como se os jogadores fossem os atores 

e o público, enquanto a bola fosse a própria ação cênica (aquilo que atrai o olhar e a atenção dos 

expectadores) e a duração da partida equivale à duração da peça.  

Os atores passam a “bola” uns para os outros e relacionam-se com o público, são criados 

relacionamentos vivos entre o ator e seu personagem, o personagem e os outros, o personagem e 

os expectadores, tomando por base os estímulos que atuam sobre todos eles no instante da criação 
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teatral. O desejo é o de estabelecer relações criativas com a plateia, fazendo com que ela participe 

do espetáculo de uma forma ativa, mesmo sem precisar entrar em cena ou transformar-se em ator. 

Não estou aqui propondo a eliminação da diferença entre palco e público, mas apenas indicar um 

caminho possível a partir do estabelecimento de relações diretas e objetivas dentro do espetáculo, 

onde os dois lados funcionem em harmonia no momento mágico da criação artística.     

Creio que um dos objetivos da arte do ator é seguir em busca da recriação da vida 

humana, da reflexão sobre o mundo e sobre as coisas que nos cercam, num determinado espaço, 

limitado num tempo, vivendo os riscos de qualquer jogo e, portanto, é o fogo de sua paixão que 

se torna a base da criação de uma arte viva. Jogar não é apenas um caminho do teatro, mas 

também a busca por sua própria essência, a expressão de um conflito que acontece no momento 

presente e se desenvolve a partir dos estímulos que atuam sobre ele.  

Nos capítulos seguintes pretendo listar os jogos utilizados, um a um, descrevendo-os e 

analisando os benefícios durante a execução, além da influência que exerceram direta ou 

indiretamente na criação cênica.  



 26 

 

 

 

 

3 - CADA JOGO TEM SEU LUGAR: DESCRIÇÕES E ANÁLISES 

 

“O instante do ato não se renova, existe por si mesmo: repeti-lo é dar-lhe um novo 
significado. Ele não contém nenhum traço de percepção passada, é um outro momento. 
No mesmo momento em que acontece, já é uma coisa em si. Só o instante do ato é vivo, 
nele o vir a ser está inscrito. O instante do ato é a única realidade viva em nós mesmos. 
Tomar consciência já é passado. A percepção bruta do ato é o futuro se fazendo. O 
presente e o futuro estão implicados no presente-agora do ato.” 

Lygia Clark 
 

Outras disciplinas ao longo de minha formação trabalharam com jogos, mas foi diferente 

a relação estabelecida com eles durante a disciplina Interpretação e Montagem, ministrada pela 

professora Cecília de Almeida Borges, na qual apresentamos como resultado final o espetáculo K 

– Processo nº2013, porque nessa situação levamos o próprio jogo para dentro da peça. Em uma 

cena em que jogávamos o jogo infantil “batatinha 1,2,3” (em que um dos participantes vira-se de 

costas – o pegador –  e o restante tem que caminhar sem ser visto até chegar à parede em que está 

o apanhador, quando uma pessoa é surpreendida por ele tem que retornar ao início).  

Este exemplo pode trazer à baila uma reflexão sobre os limites entre o jogo que é utilizado 

fora da cena e o que pode ser apresentado no palco. Como toda encenação é um jogo, fica claro 

que o lúdico sempre está presente e ainda mais se na própria cena acontecer um jogo 

propriamente dito. Também é possível perceber que essa ludicidade pode ser usada de várias 

maneiras, e que cabe aos próprios atores, diretores e criadores de cena em geral explorá-las.  

Mas em todos os jogos, sejam eles em sentido estrito, sejam jogos de linguagem ou jogos 

cênicos, há um elemento essencial, o foco, já que há sempre uma “bola” a ser passada, ainda que 

não seja ela em si o próprio objeto utilizado, mas metaforicamente pode ser a atenção a ser 

despertada e que é trabalhada durante a práticas de todas as atividades analisadas neste capítulo.  

Ao longo dos três semestres nos quais a nossa turma esteve junta, foram praticados 

diversos jogos que contribuíram e tiveram reflexos diretos e indiretos no espetáculo Abensonhar. 
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E contribuíram das mais diversas formas, tanto na preparação física e psicológica anterior dos 

atores, numa fase pré-expressiva – expressão tomada emprestada da criação de Eugênio Barba, 

para nomear técnicas extracotidianas que caracterizam a vida do ator, ainda antes que esta vida 

comece a querer representar algo –, como também para estimulação e criação de cenas e para 

aquecimento antes de entrar no palco.   

Há atividades que estou trazendo aqui como jogos, apesar de não se enquadrarem 

perfeitamente nas características que descrevem rigorosamente o jogo, principalmente para  

Huizinga e Caillois. Pois em algumas atividades abaixo descritas é possível perceber não há 

adversários ou grupos de adversários, como será possível notar, em alguns jogos a nossa turma 

toda de alunos executa ações em conjunto, mas há elementos sempre presentes, o desafio, as 

regras, os objetivos a serem cumpridos, o espaço e a duração definidos. Nesses casos, o agente 

opositor é algo externo aos próprios jogadores, que porém, é ao mesmo tempo intrínseco a 

atividade do jogo, pois consiste no próprio desafio da realização da tarefa, mas este aspecto 

aliado ao acentuado caráter lúdico inerente a eles, e assim sendo, não vale apena deixar 

considerá-los como jogos, por causa apenas de um rigor excessivo, o que não teria um efeito 

construtivo.  

Trago aqui um apanhado daqueles que considero mais relevantes, tanto na freqüência, 

mas também no significado que adquiriram ao longo do processo. Os principais jogos que 

utilizamos foram: 

 

3.1 O jogo de pular corda 

 

 Durante a disciplina Diplomação I todos os dias pulamos corda. O jogo consiste em duas 

pessoas batendo e o restante enfileirado em frente à corda para pular. O objetivo é que todos 

pulem, um de cada vez, de O a 5 pulos e depois de 5 a 0, em ordem decrescente. O primeiro da 

fila deve dizer seu nome e todos devem repetir para fixar, em seguida o primeiro puxa a fila, 

primeiramente passando por debaixo da corda sem pular (é o número 0), todos os demais o 

seguem, quando já passaram todos, a 1ª pessoa pula uma vez e todos fazem o mesmo, e assim 

sucessivamente até atingir o número 5. O detalhe é que todos devem pular, inclusive os batedores 

e para isso há uma regra que o segundo da fila deve pegar a corda para bater à sua direita e o 
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terceiro a pular deve pegar do lado esquerdo para bater, de modo que todos pulem todas as 

contagens e que haja um revezamento igualitário na função de bater.  

Este jogo é muito útil para aquecimento físico e ao mesmo tempo para trabalhar 

concentração e ritmo. Para que não haja dispersão da turma, procurávamos permanecer calados 

durante a execução, o que funcionava muito bem. O exercício é aeróbico e mobiliza o corpo todo, 

elevando a frequência cardíaca e acelerando a respiração: ótimo para o condicionamento físico, e 

consequentemente para a preparação física do ator. A concentração e prontidão também são 

fortemente trabalhadas nesse exercício, pois é preciso estar sempre atento para não perder o 

momento exato de entrar na corda, ou de substituir os batedores, assim é possível facilmente que 

se estenda a comparação ao momento certo em que o ator está nas coxias, momentos antes de 

entrar em cena ou quando está contracenando, comparando-se ao momento exato de lançar uma 

fala. 

E em pesquisa quanto aos aspectos biológicos, no universo da Educação Física não é 

difícil encontrar defensores dos benefícios da atividade de pular corda, pois são comprovados os 

efeitos positivos sobre a fisiologia do organismo humano. Vejamos o que fala o professor Carlos 

Gomes Ventura:  

 

A atividade de pular corda é bastante benéfica. Este tipo de exercício quando 
adequadamente executado, proporciona o fortalecimento dos membros inferiores, do 
abdômen, sendo um excelente exercício para os braços. Dentre estes inúmeros 
benefícios, pular corda melhora a coordenação motora, provoca um excelente estado de 
equilíbrio, estimula a atividade cardiorrespiratória, atua como treinamento aeróbio e 
anaeróbio, resulta no aumento da força muscular para os glúteos e define a musculatura 
das pernas. Embora altamente recomendável deve-se tomar muito cuidado com os 
impactos nas articulações dos joelhos, gêmeos e pés, é benéfica na prevenção da 
osteoporose, desta forma o solado deve ser muito bem escolhido. 
 A atividade de pular cordas é bastante praticada por boxeadores, podendo servir como 
treinamento para corredores e outras atividades esportivas. Atribui-se este exercício 
resultados positivos como drenagem linfática. Pular corda pelo menos três vezes por 
semana durante 15 a 20 minutos, serve como agente emagrecedor. Esta atividade 
queima de 500 a 800 cal/h. Outra grande vantagem atribuída a este exercício são os 
espaços físicos necessários para sua prática e a variedade de pisos que podem ser 
usados. Alem de tudo é uma atividade divertida, recreativa, com custo baixo. A prática 
pode ser feita por indivíduos com bom estado de saúde e recomendação de um médico. 
2 

 

 Esta questão biológica não pode ser ignorada e o aprimoramento do condicionamento 

físico para o ator é muito apropriado. Temos que considerar o corpo do ator como seu 

                                                 
2 In http://www.copacabanarunners.net/perg1007.html, acessado em 02/05/2014 
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instrumento de trabalho, um instrumento que é em si bastante complexo, com diferentes 

dimensões, a física, a psicológica e espiritual, sem contar o turbilhão de desejos que há no 

universo de cada ser. E o jogo com a corda tem a propriedade de trazer algo a mais do que só o 

trabalho físico, corporal, pois é capaz de conduzir os participantes a um estado diferente do 

original, em que o ator se prepara psicologicamente também, acalma a mente inquieta ao 

concentrar os esforços para a superação do desafio.   

 

3.1.1 Pular corda: uma atividade física e espiritual 
 

 
 Pular corda é uma brincadeira que considero como séria, porque é muito divertida e 

proporciona muito prazer aos jogadores, basta olhar para crianças brincando de pular corda, elas 

contagiam-se de alegria, mas ao mesmo tempo há uma seriedade presente, que é inerente a todos 

os jogos e acredito que esta seriedade que vemos é fruto da necessidade de concentração e foco 

que o jogo exige. Existe uma responsabilidade trazida pelo pacto criado entre os participantes, 

que é a de superar os desafios, de vencer o jogo, estão todos empenhados nisso, porque quando 

um dos participantes erra, todos perdem o jogo e é necessário recomeçar. Essa relação é 

paradoxal, porque traz dentro da mesma situação o prazer e a seriedade.  

 E esta atividade teve uma grande influência no processo como um todo, que, como já foi 

dito no capítulo anterior, foi utilizada como aquecimento durante mais de um semestre, e 

acrescento que, um dos jeitos como costumávamos pular era trazendo os personagens para dentro 

da brincadeira, para fazer isso cada aluno trazia sua personagem para pular corda. Este novo jogo 

criado dentro do jogo tornou a atividade mais rica porque simulou mais um ambiente de 

criatividade para trazermos as personagens, além do momento da cena, criamos dessa forma 

novas possibilidades expressivas. Como cada personagem executa essa atividade? Como o estado 

de concentração trazido pelo jogo pode influenciar na criação das personagens? Estas são 

algumas perguntas possíveis de se fazer sobre a corda.  

 Cada aluno-ator absorve a experiência de maneira única, é possível pensar em situações 

dentro da peça em que são úteis os estados alcançados durante o jogo com a corda. Por exemplo, 

Hortência, a minha personagem era uma bêbada, que aos olhos do povo não passava de uma 

maluca, talvez uma desajustada social, ou ainda para alguns, uma espécie de figura mítica, 

totalmente fora da realidade cotidiana do bar Brisa do Inferno.  
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                               Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da  
                               Disciplina Diplomação I  - Hortência, uma ébria com essência mítica. 
 

Mas ela, na resolução de seu drama, passa pela revelação de sua verdade, de que sempre 

foi uma bebedora do tempo e que abandona o mundo real para se juntar àquele por quem sempre 

esperou, o próprio tempo. As interpretações pode ser muitas, como morte, partida, 

desaparecimento ou, até mesmo, que ela teria entrado para dentro da garrafa, tornando-se ela 

própria o tempo engarrafado que antes bebia. 

 
Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina  

Diplomação II - garrafa de Hortência, deixada com suas fitas aós sua partida 
 

Especificamente para criar Hortência, o jogo com corda foi muito útil como treinamento, 

em sentido amplo, porque o bater da corda transportava-me para um estado completamente fora 
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do cotidiano, à medida que o movimento repetitivo juntamente com o som me faziam lembrar do 

ritmo de um mantra. E este estado elevado foi transposto para dentro da cena. Foi algo que ficou 

registrado corporalmente em mim, o estado da minha personagem tinha muito dessa suspensão 

provocado pelos ritmo da corda. O ritmo é responsável pela criação de  uma atmosfera própria 

diferenciada. Concordo com Eugênio Barba (1991) quando afirma que o treinamento do ator é 

um processo de autodefinição, autodisciplina que se manifesta através de reações corporais e que 

os exercícios devem buscar mais do que apenas formas e destrezas: 

 
Os exercícios do treinamento físico permitem desenvolver um novo comportamento, 
um modo diferente de mover-se, de agir e reagir, uma determinada destreza, mas essa 
destreza definha-se numa realidade unidimensional se não atinge a profundidade do 
indivíduo. Os exercícios físicos são sempre exercícios espirituais. (BARBA, 1994, P. 
129) 
 

    
Fotos de Marcelo Augusto, feitas durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina Diplomação I - 
momentos de despedida e êxtase da personagem Hortência. 

 

E, para o grupo como um todo, retomo a ideia de que este jogo desenvolve nos alunos 

atores um estado de prontidão, muito benéfico, uma vez para entrar na corda é preciso estar 

sempre atento, ou se corre o risco de ficar de fora e fazer com que todos percam o jogo. E em 

cena os atores precisam também estar o tempo todo atentos, para não perder o momento exato de 

entrar em cena, de executar uma ação ou proferir uma fala. Para Anne Bogart, a cena só acontece 

a partir de uma relação, o estado de prontidão na cena está intimamente ligado à espontaneidade, 

disponibilidade e às relações que o ator cria com o espaço, com os objetos e com o espectador 

(BOGART, 2005).  

Mas na disciplina Diplomação II abandonamos a execução diária do jogo de corda, devido 

a uma avaliação de alguns membros do grupo de que sua eficiência já havia se esgotado, 

queixaram-se que a repetição diária havia se tornado um pouco enfadonha. Passamos a utilizar 



 32 

outras atividades para o aquecimento, o que foi positivo para o coletivo, mas não deixamos de 

lado a corda por completo, de tempos em tempos a retomávamos para exercitar o estado de 

prontidão, atenção e concentração, juntamente com a atividade aeróbica. 

 

3.2 O jogo da capoeira  

 

Fizemos oficina de capoeira e matrizes africanas com o Mestre Luís Renato3, por 

avaliarmos como uma experiência interessante adentrarmos nesse universo, que para nós 

significou primeiramente um ponto de contato entre a cultura africana e a brasileira, e que é uma 

expressão cultural multicultural, que ritualiza movimentos de artes marciais, jogos, dança e 

música.  

O jogo foi criado aqui mesmo no Brasil pelos escravos do grupo Bantú-Angolensses e 

Gongolensses e índios nativos (há estudiosos que defendem a sua origem como sendo na África, 

pois existem danças semelhantes à capoeira, como a Baçula, Camangula, N´golo, entre outras. O 

fato originário destas questões polêmicas foi a incineração de todos os documentos relativos ao 

período da escravidão pelo ministro das finanças, Ruy Barbosa, por volta de 1890. Desenvolveu-

se como luta de revide, como resposta aos desmandos, ameaças e surras do feitor, e apenas a 

força e a capacidade física, braços e pernas, mão e pé, a cabeça, o cotovelo, os joelhos e os 

ombros eram suas armas. O nome Capoeira é de origem Tupi, que significa “mato ralo” de 

pequenos arbustos: lugar preferido dos negros, para o jogo.4 

                                                 
3 Mestre Luiz Renato é Sociólogo, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Mestre em Sociologia 
e Doutor em Sociologia da Cultura pela Universidade de Brasília/Universidade de Paris I - Sorbonne. Um dos 
pioneiros nos estudos acadêmicos sobre a capoeira, defendeu tese, em 1989, intitulada: “Da Vadiação à Capoeira 
Regional: uma interpretação da modernização cultural no Brasi”l, em que aborda as relações entre a capoeira e o 
Estado na Era Vargas. Como professor universitário de sociologia e ciência política, atuou em diversas instituições. 
Foi docente do Curso de Especialização em Capoeira na Escola da Faculdade de Educação Física da UnB. Ministra 
aulas de capoeira desde 1981. Ensinou a luta brasileira na França e em outros países da Europa, em aulas regulares e 
workshops. É Consultor Legislativo do Senado Federal, admitido por concurso público, na área de assistência social 
e minorias. Autor do livro: “O Jogo da Capoeira: corpo e cultura popular no Brasil”, (Ed. Sprint, Rio de Janeiro, 
1996), possui diversos trabalhos sobre capoeira publicados em livros, revistas científicas nas áreas de ciências 
humanas e educação física e também em periódicos voltados para o público praticante da luta. Mestre Luiz Renato é 
autor de cantigas de capoeira gravadas em diversos discos de vinil e CD’s. Desde 1990, atua no Centro de Capoeira, 
um projeto comunitário da UnB dedicado ao ensino prático e à pesquisa da arte-luta brasileira. Desse Centro, 
formaram-se outros núcleos atualmente instalados em Brasília, em outras localidades do nosso país e no exterior. 
Além das aulas que ministra regularmente no Centro de Capoeira, Luiz Renato dedica-se, atualmente, ao estudo das 
políticas públicas relacionadas à capoeira e é membro do Conselho de Mestres do projeto Capoeira Viva, criado pelo 
Ministério da Cultura. 
4 In http://esquivaoxossi.no.comunidades.net/index.php?pagina=1214187514, acessado em 12/05/2014 
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A oficina, por sua vez, teve um cunho diferente daquela dada aos demais grupos, pois não 

tinha como objetivo principal o treinamento para a formação de capoeiristas, mas a introdução de 

um primeiro contato com a cultura da capoeira e principalmente a exploração do jogo com seu 

potencial expressivo. O professor enfatizou este ponto, demonstrando-nos que pretendia 

desenvolver em nós a capacidade de jogar com o outro, de atacar e se defender dos golpes, 

mesmo sem se preocupar com o rigor da técnica. Esta é a principal diferença, quando se quer 

treinar pessoas para que se tornem capoeristas e quando, como no nosso caso, se pretende que a 

capoeira seja uma atividade lúdica, além de um possível solo fértil para a criação artística. 

Primeiramente nos foram oferecidas aulas de treinamento acerca dos principais golpes, 

esquivas e movimentos em geral da capoeira, e também aulas expositivas, nas quais ficamos em 

roda e escutamos o Mestre Renato nos contar um pouco sobre a história da capoeira, sobre suas 

modalidades e ritmos que engloba, sobre sua abrangência nacional e mundial, além do contato 

com a musicalidade desta arte-luta-jogo. O berimbau dá ritmo ao jogo, e cada um de seus toques 

tem uma finalidade, mas existem muitos toques, e um bom instrumentista sabe em média vinte 

toques. Alem do berimbau, também fazem parte dela outros instrumentos como a bateria, o 

pandeiro, o atabaque, o agogô e o reco-reco. A roda de capoeira é uma figura geométrica 

fundamental, havendo nela, muito além de um significado esotérico apenas, um sentido prático e 

funcional, ou seja, além do fato de ser a roda um símbolo místico em si, existem aspectos de 

cunho racionais no seu uso. Tanto na capoeira quanto em muitos outros rituais, isso também nos 

falou nosso mestre, o formato circular é utilizado, particularmente, devido ao seu equilíbrio e 

simetria perfeitos, deixando claro que, muitas vezes o sentido profundo está na simplicidade e 

nos fundamentos das formas. 

Somente depois é que começamos a jogar o jogo da capoeira propriamente dito, fomos 

estimulados a desenvolver os movimentos em pares. Os dois jogadores ficam atentos aos 

movimentos um do outro e sempre se deslocam, atacam ou se defendem em função do que fizer o 

adversário, ou para provocar determinado movimento deste. Joga-se sempre perto do rival e 

respondendo a seus movimentos através de ataques, defesas e contra-ataques. O que é mais 

interessante é a instrução que recebemos de que os capoeiristas não devem entrar em choque 

direto, porque assim a harmonia do jogo seria rompida, de que é preciso contribuir para criar essa 

harmonia desenvolvendo o próprio jogo, mas deixando que o adversário possa fazer o seu 

próprio, ou seja, é preciso jogar e deixar jogar.  
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Foi nos explicado que na prática da capoeira pretende-se, sim, atingir o adversário com 

alguns golpes e evitar que ele nos alcance, mas que a luta (no sentido de atingir o adversário) 

deve estar sempre inseparavelmente misturada com o jogo. Esta paródia de um combate traz 

prazer e diverte tanto os que jogam como os que observam. Pudemos ter a experiência da roda e 

verifica-se a alegria nos corpos descontraídos e nos rostos sorridentes dos jogadores, e no prazer 

desfrutado por quem observa. Freqüentemente, quem é (apesar de todos os esforços em contrário) 

atingido por algum golpe, sorri e se diverte com essa astúcia de seu adversário, que conseguiu 

penetrar suas defesas. 

A Capoeira é um jogo com regras não escritas, mas que, assim mesmo, estão presentes e 

regem seu desenrolar e a infração a estas regras provocará gestos de desaprovação entre os 

assistentes, ou o infrator poderá ridicularizado. Luís Renato nos explicou que é como no 

Candomblé, no qual saber que cantiga cantar no momento adequado demonstra conhecimento, 

"estar por dentro" desta manifestação da cultura popular, assim também acontece com a 

Capoeira. A correta apreciação do que está acontecendo num jogo e de como atuar com relação a 

isto também é motivo de orgulho e prestígio dentro do grupo. 

E não se pode esquecer de que a capoeira é considerada a "arte marcial brasileira". Uma 

definição, que segundo o nosso mestre-professor pode ser vantajosa, já que apela não apenas para 

o nacionalismo, mas também para a legitimidade que outras artes marciais conseguiram. Ao 

tomá-las como modelo (consciente ou não) a ser imitado, a Capoeira incorpora elementos que as 

caracterizam: o uniforme branco, a prática de pés descalços, o uso de cordões para classificar 

diferentes etapas do aprendizado, a atitude séria e marcial durante os treinos, a saudação ritual 

(em posição marcial) no início e no fim da aula. Também foram acrescentados pontapés e golpes 

de mão que, tradicionalmente, não existiam na Capoeira, modificou-se a execução de certos 

golpes que já existiam, tornando-os "mais técnicos" (portanto, mais parecidos com os do karatê), 

introduziram-se técnicas de "defesa pessoal" e, às vezes, até são utilizadas "guardas" com nítida 

influência oriental durante os jogos e práticas. 

E, por fim, a capoeira é, para nós, um ótimo treinamento físico, pois é muito aeróbica e 

trabalha todos os grupos musculares, ao mesmo tempo em que trabalha ritmo, coordenação e 

estimula o trabalho de grupo, à medida que propicia o relacionamento entre os alunos, com 

estímulos de provocação e resposta, além de que também nos influenciou na parte criativa 
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principalmente quanto à musicalidade, tornando-se uma característica presente ao longo do 

espetáculo. 

 
3.2.2 Capoeira: dança, movimento, ritmo, espontaneidade e integração 

 
 O jogo da capoeira foi levado para a cena indiretamente através de algumas influências, 

uma delas ocorreu sobre a personagem da aluna Luciana Matias, o Gigito. Este era um sujeito 

que se movimentava muito e de forma bem peculiar, ele tinha uma ginga e uma malemolência 

que também estão presentes na capoeira. No início do espetáculo, após a cena do barquito com o 

avô e a menina, segue-se uma cena em que a relação entre Gigito e o Cego Estrelinho é exposta 

ao público. Nos primeiros ensaios, ambos realizavam várias movimentações acrobáticas e Gigito 

se movimentava de maneira bem semelhante a da capoeira, isso mudou um pouco na construção 

final, porque acabou-se optando por enxugar os movimentos, livrando a cena do excesso vazio e 

desnecessário de movimentação, mas a essência permaneceu e Gigito continuou a executar ações 

e deslocamentos que nos fazem lembrar o jogo da capoeira.  

 
Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina 

Diplomação I - Gigito e Estrelinho realizam movimentos acrobáticos 
 

 A personagem do aluno Flávio Café, o Estrelinho, se utilizou no início de nossa pesquisa 

do instrumento mais típico da capoeira, o berimbau, mas foi algo que foi abandonado na 

montagem final, após uma avaliação de que era um objeto deslocado e em excesso. Estrelinho 

ficou de posse apenas de seu violino, que se tornou seu único instrumento. Foi uma influência no 

processo, mas que não se perpetuou.  
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Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de  

conlusão da Disciplina Diplomação I  - Estrelinho com berimbau 
 

 Vejo também na primeira cena do espetáculo, em que ocorre a ambientação do pântano 

para a entrada do barco com o avô e a menina uma clara influência, ainda que sutil, da 

movimentação na capoeira, mais pela sua fluidez do que pelo ritmo. A movimentação dos atores 

que compõem o coro de “seres do pântano”, ou “espíritos”, como alguns de nós prefere chamar 

era feita através de rolamentos pelo chão. A capoeira tem movimentos bem diferentes, mas que 

também são circulares e fluidos. É uma influência discreta, mas percebo que a capoeira ajudou 

nesses momentos de coletividade e fluidez porque é um treinamento coletivo que traz um 

entrosamento rítmico, ainda que seja mais acelerado do que o apresentado em cena. 
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Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da 

Disciplina Diplomação I  - “seres do pântano” rolam pelo chão de maneira fluida 
  

Há também a musicalidade específica da capoeira, que é algo muito marcante, pois 

provoca as movimentações rítmicas ao som de sua batida marcada. O nosso espetáculo também 

tem a sua musicalidade própria, ainda que seja diferente do ritmo do jogo da capoeira é uma 

característica análoga, que surgiu de maneira natural e integrada às cenas. E avalio que o trabalho 

com música é em si um trabalho muito importante para a formação do ator, porque o familiariza 

com este elemento para que possa usar em cena. 

 E, por fim, a espontaneidade é outra característica inerente à capoeira, já que os 

movimentos não são previamente combinados, e é muito desejável para o trabalho e a formação 

do ator, pois a imprevisibilidade faz parte da cena. Além de Spolin, Anne Bogart é outra autora 

que fala a respeito da espontaneidade, segundo ela, esta introduz um elemento paradoxal no 

processo criativo, é indeterminada, dinâmica por natureza e estabelece uma relação com o 

princípio da incerteza, onde contradição e não-conformidade são as bases de sua manifestação. E 

na capoeira há a presença da incerteza durante o tempo todo, no jogo estão presentes a 

contradição e a não-conformidade. Ainda para Bogart, o ator deve exercitar o princípio geral da 

incerteza em qualquer processo de criação, permitindo-se imergir na coexistência paradoxal de 

continuidade e descontinuidade, pois o evento teatral pode se mostrar indeterminado, instantâneo, 

imprevisível, mesmo quando necessita de um jogo cênico de condições claramente determinadas. 

E a capoeira trouxe para nós essa possibilidade de treinamento e de se colocar em situações 

imprevisíveis. 
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3.3 Os jogos com bastões de bambu 

 

Escolhemos bastões de bambu primeiramente para manipulação de objetos e como uma 

possível atividade física, com a proposta inicial trazida pelos próprios alunos, por serem 

elementos esteticamente atraentes, por ser um material leve e disponível (pois colhemos varas na 

própria UnB). Decidimo-nos por utilizar bambus com tamanhos variando entre 1m e 60cm e 2m. 

Identificamo-nos com este material em vários aspectos, por ser belo, apresentar aspecto suave e 

reluzente e pela utilização e significado do bambu, principalmente nas culturas orientais, pois é 

visto como um símbolo de resistência, apesar de sua vulnerabilidade e estreiteza aparente, e por 

ser ao mesmo tempo flexível. Talvez desejássemos essas mesmas características para nós 

mesmos, atores fortes e resistentes, mas que pudessem se adaptar às situações diversas. E dessa 

forma, praticamos variadas atividades com os bastões: 

 

3.3.1 Jogo em roda com os bastões 

 

Nesta modalidade posicionamo-nos em roda, com 30 a 50cm de distância entre os 

participantes e cada um segurava um bastão, executamos jogos, atirando com precisão e leveza os 

bambus para o parceiro do lado, ora em sentido horário, ora em sentido anti-horário. Realizamos 

algumas variações:  

Rodamos os bastões primeiramente para um determinado lado, com ritmo definido 

livremente pelo grupo, sem uma marcação rítmica ou um comando específicos, então invertemos 

o lado, ao comando do condutor.  

Depois de praticarmos para os dois lados passamos a um grau de dificuldade maior, em 

que jogávamos o bastão, mas quando recebíamos, no lugar de jogarmos novamente, 

equilibrávamos o mesmo em pé no chão e o largávamos, pegando o bastão do colega da direita, 

de modo que todos pegassem o bastão vizinho, depois jogávamos novamente, em esquema de 

alternância, jogar uma vez e largar a seguinte, assim sucessivamente. A dificuldade adicional era 

a de equilibrar o bastão sem deixar cair no chão, de forma a deixá-lo em equilíbrio, ainda que 

instável, em tempo suficiente para que o colega pudesse pegar. Fizemos isso para ambos os lados, 

trocando sempre ao comando do condutor. 
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  É uma atividade repetitiva que exige atenção e precisão nos movimentos para não deixar 

o bastão cair no chão, além de concentração, entrosamento e escuta, por parte de todos os 

participantes, para perceber o ritmo e a velocidade, para passar o seu bastão e pegar o próximo no 

tempo certo. Também exige preparo físico, pois apesar da relativa leveza dos bambus, os braços 

se cansam rapidamente com o esforço repetitivo de mantê-los erguidos e de atirá-los. As pernas 

devem estar semiflexionadas, o quadril encaixado e a coluna deve estar reta para permitir que os 

braços se movam livres e rapidamente, em um estado de prontidão e de atenção despertados pela 

necessidade de segurar os bastões. 

 

3.3.2 Jogo com bastão em dupla 

 

Nesta outra modalidade passamos a nos relacionar em duplas, foi dado um bastão por 

dupla, e estas se espalharam pelo espaço da sala. O objetivo era jogar o bastão de um para o outro 

variando distância e velocidade, experimentando as possibilidades de interação e os diferentes 

graus de dificuldade que surgiam à medida que as variáveis mudavam. 

O jogo em dupla é bem interessante porque ocorre uma interatividade entre as partes. As 

duplas se olham nos olhos para perceber a intenção do parceiro e se presta atenção nas atitudes 

corporais do outro. É como jogar bola, mas com um bastão longo a dificuldade aumenta, pois a 

possibilidade do objeto cair no solo é bem maior. 

 

3.3.3 Caminhadas com bastão e Jogo do “siga o mestre” com bastão 

 

As caminhadas eram lentas feitas com os pés arrastando-se no chão, sem oscilar o corpo 

verticalmente, cada um segurando o seu bastão com uma ou com ambas as mãos, organizados em 

fileiras com quatro ou cinco frentes. Uma das pessoas da frente escolhia de que maneira segurar o 

bastão, os demais o seguiam e se fazia isso atravessando a sala até que todos tivessem realizado a 

tarefa. O desafio é fazer o movimento com perfeição, em harmonia sincrônica com o grupo, 

primeiramente com o bastão parado e depois com o bastão em movimentos lentos e contínuos, e 

então a atenção precisa ser redobrada, pois o grupo precisa fazer os movimentos conjuntamente, é 

preciso também que a pessoa que está conduzindo tenha apurada consciência espacial para 

controlar a amplitude dos movimentos, para que não bata nas pessoas que estão em volta. 
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3.3.4 Jogo de coro-corifeu com bambu 

 

Neste jogo cada um tem a posse de sua vara de bambu, em pé, um dos alunos-atores 

espontaneamente toma a frente e inicia uma locomoção pelo espaço aliada a uma movimentação 

própria com o bambu, os outros o seguem em grupo, como um bloco, fazendo com que todos 

formem um coletivo coeso. No momento em que alguém percebe que a condução já está ficando 

sem vigor ou quando surge a necessidade de mudança, outro toma a frente, o que pode ser feito 

de maneira sutil, quando quem vê de fora nem se dá conta que o condutor mudou, ou de forma 

abrupta, quando uma das pessoas, numa atitude de autonomia se posiciona na frente e toma as 

rédeas da situação.  

 
Foto de Pricila Leite em aula da Disciplina Diplomação I - Alunos-atores  

praticando o jogo do coro-corifeu com bambus  
 

Esta é uma atividade muito integrativa, com objetivo claro de procurar pelo prazer de 

estar junto, de conduzir e de ser conduzido. Aqui o grupo fica junto e assume mais uma vez a 

função de bloco orgânico, mas ao mesmo tempo a liderança e a iniciativa são trabalhadas para 

que seja acatada pelo conjunto, ela tem que se fazer forte ou é ignorada, senão logo é substituída.  
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3.3.5 Bambus: uma opção estética 

 

A principal influência que os jogos com bambus trouxeram para o espetáculo foi na 

aparência estética, no cenário e objetos de cena. Decidimos que desejávamos o cenário 

inteiramente feito de bambu e para isso procuramos uma parceria com o CEPAB/UnB (Centro de 

Pesquisas e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais), que nos apoiou na confecção dos objetos do 

cenário. Fizemos uma oficina e construímos as peças, desde o preparo das varas, as quais foram 

queimadas com maçarico, até o corte e perfuração para encaixe e montagem dos objetos 

cenográficos. Foi uma experiência rica e coletiva, da qual todos participaram ativamente. 

Também houve a utilização dos bambus na cena do sonho de Infelizmina, nela Gigito 

surge sendo carregado em cima de varas colocadas sobre os ombros de alguns atores. Na primeira 

versão, apresentada ao final da Diplomação I, utilizávamos mais bambus, cada ator entrava com 

um e fazíamos movimentações com as varas, obtivemos um resultado muito interessante e belo, 

mas acabou sendo abandonado na versão final, restando apenas o levantamento de Gigito. Além 

disso foram utilizados como as janelas e portas das vizinhas, como os objetos carregados pelo Zé 

Paulão, para o deleite das mulheres do espetáculo e também são os remos usados no barquito, 

pelo avô e menina. Mas durante as improvisações surgiram algumas outras ideias de utilização do 

material em cena, porém não se perpetuaram.  

Aqui o jogo propiciou a manipulação dos objetos e foi importante para que tomássemos 

contato com o material. Não vejo como uma coisa simples a integração de diferentes materiais 

em cena, e no nosso caso se os atores foram expostos várias vezes aos objetos, os manipulamos 

de maneiras diversas, a intimidade com eles se tornou maior, com isso, e a integração em cena 

fluiu com mais naturalidade. 
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Fotos de Fernando Santana, a da esquerda em apresentação da conlusão da Disciplina DiplomaçãoI e a da direita em 
apresentação da  Diplomação II - na primeira Zé Paulão amarra e carrega bambus para demonstrar sua força, e na 
segunda Isadorângela Isadorângela segura os bambus como se fossem a janela de sua casa . 

 

 
               Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina 

Diplomação I – utilização dos bambus na cena do sonho de Infelizmina  

 

3.4 Os jogos com tecidos de malha 

 

Assim como os bambus, escolhemos a utilização de tecidos de malha para manipulação de 

materiais com formas e texturas diferentes, para a pesquisa prática de possibilidades expressivas, 

e vislumbramos a possibilidades de desenvolvermos jogos e exercícios para treinamento físico e 

de interação entre os atores-alunos. Fizemos uma escolha estética com relação à cor dos panos, 

estabelecemos que fossem bem coloridos, como uma referência genérica à estética africana, uma 
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vez que ao realizarmos pesquisas imagéticas sobre povos africanos variados, nos deparamos com 

a presença constante de tecidos coloridos em roupas tribais, mas também de uso mais urbano, 

havia muitos vestidos, saias e adornos de cabelos. 

 

3.4.1 Jogo de roda com tecidos 

 

Este jogo-exercício foi trazido como proposta por um grupo de alunos e consistia em 

permanecer em roda cada um com seu tecido, um dos participantes criava um movimento ou uma 

forma de manipular o tecido expressivamente e todos repetiam juntos, depois se passava à pessoa 

do lado e depois todos repetiam novamente a nova criação, e assim sucessivamente até que todos 

os alunos da roda tivessem tido a chance de inventar um movimento. O desafio era explorar 

possibilidades de expressão do corpo junto com o novo material trazido, constatamos que se 

formaram belas imagens, por exemplo, com o grupo todo movimentando os tecidos. E pudemos 

observar que esse material poderia ser aplicado de várias maneiras, como uma extensão do 

próprio corpo, para cobrir-se ou esconder-se, poderia ser jogado, se afastando ou aproximando do 

corpo e que também poderia ser utilizado se transformando em outras coisas, de acordo com a 

imaginação de quem estava no comando.  

 

3.4.2 Jogo de improvisação de cena com tecido 

 

Aqui nos mantivemos sentados e em roda, um dos participantes ia ao centro e criava 

livremente um personagem em uma situação, ele poderia ficar ali sozinho, mas os outros também 

estavam livres para entrar no momento em que se sentissem à vontade para o fazer. Fizemos essa 

atividade várias vezes, primeiro de uma forma bem livre, mas posteriormente  com cada conto do 

livro “Estórias Abensonhadas”, primeiramente só com os tecidos, depois utilizando os bambus e 

os tecidos juntos.  

Surgiram diversas relações entre os personagens e houve vários momentos de intensa 

criatividade, nos quais muitas idéias surgiram. Viola Spolin fala sobre a questão da 

espontaneidade e sua importância durante a improvisação: “Invenção não é o mesmo que 

espontaneidade. Uma pessoa pode ser muito inventiva sem, contudo, ser espontânea. A explosão 

não acontece quando a invenção é meramente cerebral e, portanto, somente uma parte ou 
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abstração do nosso ser total.” (SPOLIN, 1987, p.36) E era justamente a captação dos momentos 

criativo e espontâneos que mais nos importava. 

Algo interessante de se avaliar também é sobre a duração do jogo de improvisação, já que 

ele deve ter uma exata duração, até a medida que a criatividade se esvai e a permanência dos 

atores em cena perde o sentido, bem como é dito ainda por Spolin: “O problema de atuação deve 

ser interrompido quando não houver mais ação e os jogadores estiverem simplesmente falando 

desnecessariamente.” (SPOLIN, 1987, p.30) 

 

3.4.3 Jogo de coro-corifeu com tecido 

 

Este jogo é similar ao feito com bambus, a diferença está apenas no resultado estético, por 

se tratarem de materiais diferentes. O tecido é mais maleável e permite movimentações diversas 

das feitas com bastão, com isso não quero dizer que uma seja melhor do que a outra, mas que 

apenas possuem características próprias, ambas são atividades muito integrativas, com objetivos 

de se trabalhar a força da coletividade e de incentivar a liderança de maneira harmônica e natural.  

 

3.4.4 Tecidos: maleabilidade e liberdade de movimento 

 

Os tecidos também tiveram influências pontuais na estética do espetáculo. Foram 

utilizados na cena da Véia da Pedra, para as rezadeiras que seguem em cortejo entoando hinos 

religiosos e na figura simbólica da Garça Branca, representativa da morte. Porém abandonamos a 

ideia inicial dos panos coloridos, e ficamos apenas com os vermelhos e marrons (dentro da paleta 

de cores escolhida pelo nosso grupo). 



 45 

 
                               Foto de Fernando Santana, durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina  
                               Diplomação I  - coro de rezadeiras 
 
 

            
             Foto de Marcelo Augusto, durante uma das apresentações de conlusão da Disciplina 

              Diplomação I - Gigito em trajes de Garça branca, alegoria representativa da morte no 
                      sonho de Infelizmina. 

 
 É bom lembrar que as improvisações com bambus e tecidos juntos consistiram-se nas 

bases para a criação do espetáculo e forneceram o primeiro material, a ser lapidado pela equipe 

de dramaturgia. Como já foi dito antes, costumávamos improvisar em roda, mas por vezes nos 

posicionamos de maneira diferente, como em uma oportunidade que experimentamos improvisar 

no palco como um corredor, com a platéia nas laterais da cena. Uma das ideias que surgiram para 
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o tecido, através do jogo de cena, com o palco em corredor, foi a utilização deles como se fossem 

o rio, mas esta ideia não prevaleceu. 

 Os momentos de criação, de jogos improvisacionais foram muito importantes pois eram 

situações de liberdade criativa, relembramos então o que nos diz Joana Lopes, que vivenciar o 

espaço do jogo é uma oportunidade de poder transferir esse ser (que não é o da vida real) para o 

espaço teatral (LOPES,1989). E era isso o que fazíamos, foram várias tentativas de tatear as 

personagens, que exercitando durante os jogos como seriam suas personalidades, comportamento, 

aparência física. O jogo traz essa possibilidade de, ainda que momentaneamente, se permitir ser o 

outro, ser a personagem.  

 Uma preocupação do ofício do ator é ser espontâneo e, para Spolin a espontaneidade, que 

seria um momento de liberdade pessoal, sendo este, o momento de descoberta, de experiência, de 

expressão criativa (SPOLIN, 1987). Com isso entendo que não se pode criar na improvisação 

uma situação forçada (o que não exclui a possibilidade de que hajam elementos pré-

estabelecidos, refiro-me aqui ao fato de que não é positivo que se finja estar sentindo algo, ou que 

se perca a naturalidade) é preciso que haja a entrega sincera à atividade, para que haja fluidez e 

criatividade. 

 Nesta seara pude perceber como é fundamental a entrega do ator, o quanto essa 

disponibilidade é responsável pela conexão do ator com o momento presente, conscientizar-se de 

que há várias possibilidades para criação em cena, desde que o ator se coloque no jogo, estando 

poroso, isto é, aberto à absorção de novas ideias, e completamente disponível ao que se propõe na 

cena. 

 

3.5 O jogo da pantera 

  

Este jogo se assemelha aos clássicos jogos de pega-pega, mas todos são adversários uns 

dos outros e cada um tem um rabo imaginário que precisa proteger. O objetivo é “roubar” o rabo 

dos outros, sendo simbolicamente representado por um tapa na região glútea e ao mesmo tempo o 

jogador precisa se proteger dos ataques dos outros. 

Ao levar o tapa, o jogador teve seu rabo roubado e morre no jogo, mas a condução pode 

ser feita de várias maneiras, pode-se determinar uma fase inicial em que os tapas não matam, 

apenas são uma derrota momentânea, pode-se também determinar que quem foi atingido morra 
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em câmera lenta, ou se congele, ou ainda explorar a movimentação geral em câmera lenta. E 

quem é morto pode, a depender da condução ter a habilidade de matar (atingindo-os com um 

tapa) os outros participantes vivos. 

É um jogo muito dinâmico, que aciona a atenção ao espaço e aos acontecimentos em toda 

a volta do aluno-ator, estimula os sentidos, principalmente visão e audição. É preciso estar atento 

o tempo todo para não morrer e ser sagaz para matar os colegas, sempre tentando sempre se 

manter vivo.   

 
3.5.1 Jogo da pantera e o estado de prontidão 
 

 
 Este jogo foi muito utilizado na Diplomação II, como um aquecimento para o início do 

trabalho durante as aulas. O jogo da pantera realmente tem um potencial muito bom para acionar 

nos alunos atores o estado de prontidão e, além disso, trabalha o olhar periférico, ajudando a 

aprimorar a capacidade de observar o ambiente como um todo, nele o espaço e as pessoas, o que 

é muito importante em cena.  

Um ator não deve jamais se desligar do que está ocorrendo à sua volta, pois corre o risco 

de se desligar do contato com os outros atores e com a plateia, o que poderia pôr em risco o 

equilíbrio cênico. Este é composto, na minha opinião, pela tríade essencial do teatro, ator, gesto e 

público, quando estão em sintonia. É um desafio constante o de se concentrar para não sair da 

personagem e ao mesmo tempo estar ligado com todo o ambiente externo.  

 A professora Alice Stefânia, na condução deste jogo sempre nos chamava a 

atenção para a importância das bases, do enraizamento dos pés no chão, para isso os pés 

deveriam ficar afastados e os joelhos levemente flexionados, é uma postura semelhante a do 

lutador, que deve estar em posição tanto para o ataque quanto para a defesa. É muito importante 

para o ator que se conscientize do contato dos pés no chão, para manter o equilíbrio e permitir sua 

movimentação rápida quando necessário. E a coluna ereta possibilita que os braços se movam 

com liberdade. A postura e o controle sobre ela são características também trabalhadas por este 

jogo, e que são fundamentais para desenvolver uma boa atuação.   
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3.6 O jogo de correr em roda 

 

Em roda os participantes podem andar ou correr uns atrás dos outros no círculo, se 

abaixar, pular, inverter o sentido do movimento ou juntarem-se no centro da roda, mas o 

importante é que todos façam todos os movimentos juntos, sem que haja um comando aparente 

pra isso. O objetivo é que o grupo pratique todas essas ações em velocidades variadas, ora 

caminhando, ora corrrendo, sem que se possa perceber quem iniciou a mudança, o grupo deve 

parecer aos olhos de fora como um bloco único e coeso. 

É um jogo desafiador, que estimula a união e a relação entre os membros, sendo bastante 

útil para o equilíbrio das energias do coletivo, pois é ele próprio que decide a velocidade em que 

seguirá. Também trabalha a liderança de maneira natural, ampliando a escuta para as 

necessidades do grupo como um todo, para que ela apareça sem ser impositiva e dessa forma as 

relações de parceria entre os participantes são fortalecidas. 

 

3.6.1 Jogo de correr em roda e a escuta 

 

Este jogo não foi utilizado com muita frequência, mas considero que agrega elementos 

bastante interessantes para o grupo e para o trabalho de ator, por ser um jogo no qual o ritmo é 

decidido no ato de sua execução e que trabalha a harmonia do coletivo, aumentando a percepção 

do grupo, e equalizando a energia geral e individual. Considero que esta atividade tem 

características necessárias para a boa formação do ator, porque trabalha em prol da ampliação da 

escuta coletiva. 

Movimentar-se junto é um desafio grande, sem perder o ritmo, sem deixar ninguém para 

trás, assim como o desenvolvimento das habilidades de liderança dentro do grupo, porque ela 

precisa existir, mas caso ocorra de maneira muito exaltada ou exagerada, pode causar conflitos, e 

no caso deste jogo leva a uma desarmonia, que quebra totalmente com o espírito do jogo. 

 

3.7 O jogo da contagem até 20 

 

É formada uma roda e, aleatoriamente, um dos participantes inicia a contagem pelo 

número um, outro deve dizer dois e assim consecutivamente até chegar em 20. O objetivo é que, 
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sem ser combinado quem na roda fala os números, não haja sobreposição nas vozes e se consiga 

chegar ao último número. Mas também há uma regra que a pessoa posicionada adjacentemente a 

quem proferiu o número não pode ser a subseqüente na contagem. Caso duas pessoas falem 

juntas ou a que estiver ao lado de quem contou falar, perde-se o jogo e é necessário começar 

novamente. 

Este é um jogo muito simples, mas que é ao mesmo tempo desafiador, trabalha a atenção, 

concentração, a escuta coletiva e individual e ainda fortalece o grupo. É interessante de se notar 

que à medida que se pratica com mais frequência fica mais fácil chegar ao final.  

 

3.7.1 Jogo da contagem até 20 e o controle da ansiedade 

   

As qualidades que este jogo traz para o grupo são muito boas, é também um importante 

aliado para ampliação da escuta e muito funcional no controle da ansiedade, porque é preciso que 

todos estejam calmos e muito conectados para perceber a intenção do outro e também para não 

deixar longos buracos de silêncio. Em cena esse também é um princípio muito válido, é preciso 

se estar atento, caso ocorra um buraco, se alguém esquecer uma fala, é preciso agir, com calma e 

precisão. 

Este jogo foi usado por nós algumas vezes antes de entrar em cena, com bons resultados, 

pois trabalha intensamente a concentração, de forma bem rápida e dinâmica. Considero como um 

instrumento para preparação mental e psicológica, pois é possível observar que um grupo 

disperso e ansioso não consegue realizar a tarefa de contar até vinte. 

 
             Foto de Marcelo Augusto, momentos antes de uma das apresentações de conlusão da 

             Disciplina Diplomação I – alunos atores se concentrando antes do início do espetáculo  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao lado dos filósofos e dos comunicadores, uma das funções do trabalho de ator é 

analisar, criar, determinar, mudar conceitos, penso que é dever de todo ator entender que 

necessita assumir a postura de um criador de jogos de linguagem, já que através de seu corpo e 

sua voz direcionados aos expectadores,está se comunicando, passando sempre alguma 

mensagem, seja ela inteligível ou sensória. Acredito que a maior riqueza desta profissão seja a 

possibidade de levar o público à reflexão, não simplesmente mudar suas ideias, mas fazer as 

pessoas pensarem sobre o mundo e sobre a forma como vivem, repensar sobre seus valores, 

conceitos, sentidos, significados, e até mesmo que possam chegar a pensamentos melhores, 

aprimorando o senso crítico. Não quero dizer que um ator tenha o dever de converter a plateia, 

mas uma de suas capacidades é provocar nas pessoas reações emotivas e racionais, podendo 

mostrar tanto a beleza da vida, ou como ela pode ser sublime, quando nos leva à beira do abismo, 

mas também o quanto os absurdos que os homens cometem em seus discursos e atos.  

É um jogo muito bonito o que se estabelece entre os atores e o público em um espetáculo. 

Ocorre uma generosidade mútua, a do ator é a de emprestar seu corpo para dar vida aos 

personagens única e exclusivamente para transportar as pessoas a uma realidade paralela, 

podendo levar ao deleite do gozo estético, a uma realidade chocante, ou à estética do sublime, 

provocando uma sensação vertiginosa. Mas a plateia, por sua vez, também exerce sua 

generosidade quando se permite entrar no ambiente de fantasia criado pela peça de teatro, quando 

as pessoas se despem da vida real, entrando em outro universo. É um momento mágico quando 

estamos na posição de expectador e conseguimos nos esquecer de que estamos no teatro, quando 

somos transportados para um mundo distante, o novo tempo e espaço criados pelos atores em 

cena. É esse o jogo que mais me fascina. Este pacto velado das duas partes que se entregam e se 

jogam nos braços uns dos outros 

A análise deste material aponta alguns caminhos possíveis para a criação cênica e para a 

preparação do ator. As discussões aqui não se demoraram nos campos da psicologia e sociologia: 

busco pistas para demonstrar que as atividades aplicadas realmente poderiam ajudar o ator no seu 

processo de preparação, levando-o ao conhecimento da sua imagem corporal, a possível 

transformação e ampliação das suas capacidades expressivas e lhe dando condições para a busca 

de autonomia no seu fazer criativo. 
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Assim, participando de todos os momentos do jogo, desde a sua criação à representação, 

as pessoas envolvidas nele estão trabalhando em conjunto na construção de um objetivo comum. 

Desta maneira todos os participantes encontram o prazer coletivo e a satisfação pessoal que a 

atividade do jogo teatral proporciona, além de estar permanentemente discutindo e aprendendo 

sobre o mundo e a vida. 
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