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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a ser uma contribuição ao campo da Antropologia da 

Performance, através da análise de dois recortes etnográficos de performances cômicas em 

Curitiba: o trabalho de um artista popular que atua como palhaço de rua, conhecido como o 

“Sombra da Rua XV” e o grupo “Os Improvisadores”, ex-alunos de Mauro Zanatta, 

proprietário de um espaço particular chamado “Casa da Comédia”.  

Desta forma, tanto a proposta teórica quanto os recortes etnográficos puderam trazer 

à tona neste trabalho monográfico uma discussão acerca do conceito performance e suas 

distintas implicações e utilizações. Os capítulos subseqüentes buscam dar conta de três 

conceitos fundamentais e interligados: “jogo”, “comicidade” e “improvisação”, aparentes 

tanto nos recortes etnográficos como no panorama teatral e implicando em relações com a 

teoria social. 

Se com o presente trabalho for possível contribuir para diminuir a estigmatização da 

esfera da comédia pelo pensamento sério bem como da análise de comportamentos cênicos 

nas Ciências Sociais em especial à Antropologia frente a posturas mais conservadoras, ele terá 

atingido seus objetivos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho vem a ser a concretização de uma trajetória que teve início em 1998, 

nas coxias e camarins do teatro do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. O 

grupo de teatro existente nesta instituição desenvolvia trabalhos que envolviam a 

performance, o gênero cômico, a improvisação, o treinamento corporal em modalidades 

circenses como o malabarismo, a acrobacia, a estética do palhaço, além de projetos de teatro 

de rua.  

Registro estas informações porque este foi o gérmen de um processo que culminou 

no recorte teórico que é tema desta monografia. De fato, todas aquelas orientações do início 

de minha trajetória teatral acabaram por se apresentar de certa forma refletidas no presente 

trabalho acadêmico, no qual cristalizo minha particular admiração pela metodologia, teoria e 

análise antropológicas.  

Creio ser importante salientar que mantive uma dupla vida acadêmica: na 

Universidade Federal do Paraná na área de Ciências Sociais e na Faculdade de Artes do 

Paraná, no curso de Artes Cênicas, motivo pelo qual encontrei no Núcleo de Arte Ritual e 

Performance (NUARP) do departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná 

o apoio fundamental para minhas pretensões interdisciplinares. 

Já em 2003, foi possível realizar um estudo antropológico, de iniciação científica, 

sobre a performance de um palhaço que consiste em um dos recortes etnográficos desta 

monografia. A análise do trabalho deste performer, proveniente da classe popular e que se 

apresenta de forma peculiar em um local de extrema visibilidade e importância do centro da 

cidade, consistiu na tentativa de realizar uma abordagem interpretativa de um fenômeno que 

se apresentava extremamente incômodo para os usuários do local.  

Posteriormente busquei realizar um outro recorte etnográfico que me permitisse 

realizar uma análise comparativa, um contraponto, ao trabalho que vinha realizando. A 

“Escola do Ator Cômico” do renomado ator, diretor e produtor teatral Mauro Zanatta me 

pareceu logo de início uma escolha frutífera, visto que permitia diversas contraposições a 

serem analisadas por um trabalho mais extenso. 

Os seguintes aspectos se apresentaram logo de início: as apropriações cômicas 

contrastantes realizadas por indivíduos de extratos econômicos e culturais bem diferenciados; 

a distinção entre trabalho cênico na rua e no palco (em espaço alternativo) e as orientações 

divergentes do fenômeno da improvisação. Para construir o campo teórico utilizei como 
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conceitos-chave a tríade comédia-“jogo”-improvisação, que creio dar conta dos recortes 

etnográficos mencionados acima.  

No capítulo introdutório deste trabalho, busco justificar a relevância do estudo de 

manifestações que se convencionaram chamar de performances para as Ciências Sociais, e 

fundamentalmente para a Antropologia, como é a proposta da Antropologia da Performance, 

subdivisão da área da Antropologia da Experiência.  

Sendo assim, o primeiro capítulo delimitará algumas abordagens dos conceitos de 

performance nas Ciências Sociais bem como visões mais “artísticas” deste termo, que têm 

raízes nos movimentos de performance art e happenings que ocorreram principalmente nos 

Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. 

Cada capítulo subseqüente, destinado exclusivamente para um conceito da tríade 

teórica construída, foi dividido em duas seções: a primeira analisará o tema no domínio das 

Ciências Sociais e a segunda trará algumas contribuições relevantes do ponto de vista do 

teatro.  

O segundo capítulo analisa um campo análogo ao da performance: o jogo. De início 

registra algumas contribuições teóricas sobre estas atividades lúdicas e, em seguida, aponta o 

papel que este fenômeno vem ocupando no teatro.  

O terceiro capítulo busca realizar uma retrospectiva de alguns trabalhos teóricos 

sobre a comicidade, contemplando algumas abordagens históricas, filosóficas e metodológicas 

destas manifestações. A segunda sessão deste capítulo trará um registro de fenômenos 

importantes para os objetos a serem analisados, como o circo, a Commedia dell’Arte e um 

apanhado histórico da estética do palhaço.  

Já o quarto capítulo aborda o tema da improvisação. De início concentra a 

argumentação teórica daquilo que aproximamos à idéia da improvisação na teoria social, 

fundamentalmente os conceitos de liminaridade e metáfora. Em seguida este capítulo 

demonstrará a importância da improvisação para a atividade teatral como é pensada 

atualmente.  

O quinto capítulo concentrará toda a etnografia, apresentando os dois recortes 

etnográficos que trabalhei em seções distintas denominadas: “O Sombra da Rua XV” e “Os 

Improvisadores”, apresentando algumas considerações através das quais busco dar conta de 

contemplar as implicações teóricas que cada recorte etnográfico por si só apresenta para o 

nosso propósito. 

Finalmente, o sexto capítulo relacionará os demais aspectos teóricos que a análise 

comparativa me permitiu tecer à guisa de conclusões. Busco também salientar a contribuição 
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específica que estes recortes etnográficos podem trazer à Antropologia da performance, e a 

uma possível teoria da performance cômica.  
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INTRODUÇÃO 

  

A antropologia é fundamentada em um processo de co-presença, visto que nenhuma 

outra ciência depende tanto das experiências sociais e subjetivas do pesquisador. O estudo de 

campo e a observação participante (os pressupostos metodológicos essenciais da 

antropologia) não podem prescindir de uma relação de troca entre seres humanos. Mesmo que 

as análises ocorram “em gabinete” ou sobre planos mais “idealizados” e “abstratos” da vida 

social, a antropologia tem no empirismo, na etnografia e nas inter-relações humanas seu 

principal alicerce. 

Desde sua emergência, consolidação e afirmação no campo científico, a antropologia 

(como outras ciências sociais) se construiu tendo como “molde ideal” as ciências exatas, e no 

decorrer de sua história apresentou diversos paradigmas que buscaram, ao longo deste tempo, 

explicar diferenças de conduta e representação, classificar, analisar e justificar instituições, 

modos de vida, formas de pensamento, práticas e só ultimamente complexos simbólicos de 

diferentes culturas.  

Clifford Geertz em um instigante capítulo de O Saber Local, denominado “Mistura 

de gêneros: a reconfiguração do pensamento social” traça uma abordagem retrospectiva deste 

caminho que a antropologia percorreu no seu processo de afirmação entre as ciências. Dentre 

as mudanças mais significativas que o teórico destaca foi a guinada em direção a uma análise 

antropológica mais interpretativa, voltada menos a explicações ideais do que à explicitação 

dos significados de instituições, ações, imagens, eventos costumes para seus proprietários.  

Recentemente, o antropólogo inglês Victor Turner (partidário da abordagem 

interpretativa) buscou formular uma nova linha na antropologia a qual chamou “Antropologia 

da Experiência”. Turner, que escreveu primeiramente sobre o assunto em 1982 como uma 

contraposição ao estrutural-funcionalismo mais ortodoxo, retirou sua inspiração do conceito 

de experiência do filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911).  

A Antropologia da Experiência, segundo seus formuladores, rejeita todas as 

configurações binárias do tipo análise estática versus dinâmica, sincronia versus diacronia, 

etnografia versus história, visto que estas contraposições acabam por colocar a mudança e as 

inovações como algo que não pertence ao próprio sistema (supostamente estáticos e 

fechados). Esta linha da antropologia lida com o modo com que os indivíduos realmente 

vivenciam sua cultura, ou, colocado em outras palavras, como os eventos são recebidos pela 

consciência. O termo “experiência”, segundo Edward M. Bruner, engloba não apenas 
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informação, cognição (ou o filtro da razão) e representações, mas também comportamentos, 

sentimentos e expectativas que vinham sendo deixadas de lado nas perspectivas mais 

conservadoras de análise antropológica. 

Entretanto, cada indivíduo tem acesso apenas à sua própria experiência e a 

impossibilidade de se ter acesso às experiências dos outros torna-se um problema para a teoria 

social. Em muitas situações interpessoais, entretanto, há o intuito de se compartilhar 

experiências, objetivo que invariavelmente esbarra em censuras, preocupações e em questões 

inconscientes que impossibilitam o alcance “total” do que eventualmente existiria para ser 

experienciado. Bruner nos coloca: “(...) Como, então, podemos transpassar as limitações da 

experiência pessoal? A resposta de Dilthey foi que nós ‘transcendemos a estreita esfera da 

experiência ao interpretar as expressões’. Por “interpretar” Dilthey queria dizer o 

entendimento, interpretação e a metodologia da hermenêutica; por “expressões” ele queria 

dizer representações, performances, objetificações e textos” (Bruner 1986;5) 

Segundo Bruner é através das estruturas expressivas da experiência que entendemos 

as outras pessoas e suas experiências, visto que mantemos com estas um relacionamento 

dialógico e dialético, fundamentado nas nossas próprias expressões e no nosso auto-

entendimento. Desta forma, chegamos a uma afirmação de interdependência de grande 

importância: a experiência estrutura a expressão e a expressão estrutura a experiência. Este é o 

círculo hermenêutico de Dilthey. 

Efetivamente é possível distinguir gradientes de estados ou qualidades do mundo 

social: temos o fluxo da vida que é vivida cotidianamente, ou o que chamamos realidade. De 

forma distinta, percebemos a vida através de ligações com a memória, os significados, o 

passado, os outros seres humanos, chegando ao que chamamos experiência. Há um outro 

estado de percepção em que participamos da vida contada, que adquire o status de expressão. 

Existem, é claro, vãos, falhas, problemas de conexão inevitáveis entre a realidade, a 

experiência e a expressão, e a tensão entre elas constitui uma problemática chave na 

antropologia da experiência.  

 

Nesta perspectiva, uma expressão nunca é um texto isolado e estático. Ao contrário, ela 

envolve uma atividade processual, uma forma de verbo, uma atividade enraizada numa 

situação social, com pessoas reais em uma cultura particular e em uma era histórica 

dada. Um ritual tem de ser encenado, um mito recitado, uma narrativa contada, um 

romance lido, uma peça performatizada, e estas encenações, recitações, declamações, 

leituras e performances são o que fazem os textos serem transformadores e o que nos 

capacitam a re-experienciar nosso legado cultural. Expressões são constitutivas e 

moduladoras, não como textos abstratos, mas na atividade que atualiza o texto. É neste 

sentido que os textos têm de ser performatizados para serem experienciados, e o que é 

constitutivo está na produção. Nós lidamos com textos performatizados, reconhecendo 

que a antropologia da performance é uma parte da antropologia da experiência. Como 
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expressões ou textos performatizados, unidades estruturadas da experiência como 

histórias ou dramas é que as unidades de significado são socialmente construídas 

(Tradução livre do Autor. Bruner In: Bruner & Turner. 1986;7).  

 

Pode-se perceber a orientação de Bruner, bem como de Victor Turner, de que a 

realidade é um fluxo incessante e que as unidades de experiência e de significado são 

construções culturais criadas a partir da continuidade da vida. Para Dilthey, a experiência está 

no presente, a memória no passado e o futuro é algo que permanece “aberto e incerto”.  

Desta forma, a vida é um fluxo contínuo, que entretanto, não pode ser experenciado 

diretamente, visto que esta mudança de posição modifica o momento vivido para um 

momento observado, que, segundo Dilthey é um momento lembrado. O que liga o passado ao 

presente é o que chamamos de significado. Por isso, ao tentarmos experenciar a sucessão 

temporal, estaremos ativando nossa reflexividade, e o fluxo da vida mudará sua dimensão. 

Se a definição de realidade pressupõe uma interpretação individual e cultural e se a 

experiência é algo que não se compartilha por inteiro, os teóricos da Antropologia da 

Experiência irão colocar a ênfase analítica do conhecimento antropológico no processo 

expressivo, o que implica certas particularidades: 

 

A antropologia da experiência chama a nossa atenção à experiência e suas expressões 

como um significado nativo. A vantagem de começar o estudo da cultura através das 

experiências é que as unidades básicas de análise são estabelecidas pelos nativos e não 

pelos antropólogos como observadores externos. Ao ter em foco as narrativas, dramas, 

carnaval, ou qualquer outras expressões, nós deixamos a definição da unidade de 

investigação às pessoas ao invés de impor categorias derivadas dos nossos padrões 

teóricos sempre em mutação. Expressões são as articulações, representações e 

formulações das pessoas sobre sua própria experiência (...) Como Milton Singer, Dell 

Hymes, Richard Bauman, Victor Turner entre outros que escreveram sobre performance 

nos ensinaram, as expressões não são apenas unidades de significado manifestas 

naturalmente, mas também períodos de atividade intensa, em que as pressuposições de 

uma sociedade estão mais expostas, quando valores nucleares são expressos e quando o 

simbolismo se faz mais aparente (...) O processo interpretativo, entretanto, opera 

sempre em dois níveis: as pessoas que estudamos interpretam as suas experiências de 

formas expressivas e nós, por nossa vez, interpretamos através do nosso trabalho de 

campo essas expressões para uma audiência doméstica de outros antropólogos. Nossa 

produção antropológica nada mais é do que nossas histórias sobre as histórias deles, nós 

interpretamos as pessoas quando elas estão se auto-interpretando (Tradução livre do 

Autor. Bruner In: Bruner & Turner. 1986;9-10). 

 

Em seu texto em Anthropology of Experience, Edward Bruner reproduz uma posição 

de Victor Turner, que faz uma crítica às abordagens tradicionais da antropologia, que tinham 

como foco de análise os aspectos mais simples e elementares das culturas através dos quais os 

antropólogos normalmente as estudavam. Ao invés de centrar a análise nestes campos, Turner 

e Buner defendem a análise de “unidades estruturadas de experiências”, como estórias e 

dramas, pois estas dão acesso às unidades de significados socialmente construídas. “As 
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culturas são mais bem comparadas através de seus rituais, teatros, lendas, baladas, dramas 

épicos, óperas do que através de seus hábitos. Pois estas são as formas em que estas tentam 

articular seus significados – e cada cultura tem sua contribuição pan-humana a totalidade do 

nosso pensamento e registro de nossa espécie”. (Tradução livre do Autor. Turner apud Bruner 

IN: Bruner & Turner. 1986;13). 

Para Turner, a Antropologia da Performance é uma parte essencial da Antropologia da 

Experiência, visto que qualquer tipo de “performance cultural” (Singer) como os rituais, 

cerimônias, carnaval, teatro, poesia etc., são elas mesmas explicações e explanações da vida 

cotidiana. Turner cita explicitamente Geertz quando faz uso do termo “meta-comentário 

social” para referir-se às artes. São nas experiências, segundo Turner, que os significados são 

“pressionados” em expressões que os completam. Esta visão de Turner fica clara em sua 

perspectiva cênica sobre o que chamou de “dramas sociais” 

De fato, Turner, em sua etnografia na África, já havia percebido um caráter processual 

e expressivo em situações de conflito emergentes nas comunidades, que intitulou de “dramas 

sociais”. Nesse trabalho, chamado Schism and Continuity, Turner resgatou o conceito de 

“performances culturais” que Milton Singer havia criado em When a Great Tradition 

Modernizes, para sua aplicação no contexto africano. Para Singer, as “performances culturais” 

eram as constituintes elementares da cultura encapsuladas nas menores unidades de 

observação, responsáveis pela difusão e formação da tradição nas sociedades. Turner 

recapitula esta definição de Singer para desenvolver seu conceito performativo de Drama 

Social, que levou o teórico a fugir das análises binárias e dos sistemas “fechados” dos 

estrutural-funcionalistas, ao desenvolver uma estrutura processual de análise. 

Interessado em analisar a mudança de status que ocorria em determinados rituais, 

Turner teve influência do pensamento de Van Gennep em Os Ritos de Passagem, quando este 

argumenta que existem processos de separação da vida cotidiana, que permitem que uma 

sociedade permaneça em determinados momentos em um “estado intermediário”, no limiar 

das classificações, dos enquadramentos, como é o caso de certos momentos nos “rituais de 

inversão”. Neste período que o teórico conceituou como “anti-estrutura”, mudanças efetivas 

nos valores, na organização da estrutura social são realizados e ocorrem processos corretivos, 

compensatórios, “efetivos” nesta ordem anômala do social, que carece de uma passagem por 

um processo de “reintegração” e “normalização” necessários para retomar a ordem habitual 

do cotidiano. Com isso Turner conseguia chegar em um estado dialético e dinâmico de 

análise ao mesmo tempo em que alertava para o caráter performático destes momentos, com 

sua metáfora sobre o conceito de “drama”. 
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O que foi fundamental, contudo, é que para Turner, o estudo destes momentos de anti-

estrutura, em que a sociedade não opera (por um determinado período) dentro de sua norma 

vigente é extremamente elucidador sobre sua própria “regra”, revelando muito mais 

visivelmente as normas, padrões e construtos vigentes da sociedade do que seria possível em 

um processo habitual de etnografia.  

Esta perspectiva de Turner nos é extremamente valiosa por enfatizar que a análise 

daquilo que foge ao habitual, das situações particulares das sociedades, nos oferece um 

caminho muito mais explícito para a determinação do que são as regras, normas e padrões 

desta configuração social em questão. O momento em que a regra está sendo ameaçada é 

capaz de suscitar diversos debates, manifestações, hostilidades, articulações entre as pessoas 

que operam sob tal padrão, o que permite ao antropólogo perceber a dimensão da 

importância, força e atuação da regra que está sendo “negociada” de forma performativa.  

Estes confrontos que o autor chamou de “dramas sociais” possuem qualidades teatrais 

e uma forma estrutural de etapas mapeada por Turner. A primeira fase, de sua aparição, faz 

com que uma “brecha” se apresente a partir de uma obrigação transgredida, uma interdição 

ignorada, uma estrutura de “status” ou “honra” ameaçada ou processos análogos. Esta 

situação ganha amplitude, chegando a um estado de “crise” em que não mais pode ser 

tolerada. A terceira fase deste processo chama-se “ação compensatória” e possui qualidades 

performativas e reflexivas. Neste momento, diversos mecanismos de compensação e reparo 

podem ser ativados, que vão desde repreensões de um chefe político ou espiritual de uma 

localidade, passando por rituais de diversos tipos, performances teatrais ou até julgamentos. A 

quarta fase (a final) pode tanto restabelecer a ordem anterior através de processos de 

reintegração, quanto pode acabar consolidando um abismo irreparável que irá causar o 

fracionamento da comunidade e sua conseqüente separação.  

Turner percebeu que estes processos chamados por ele de “dramas sociais” são 

recorrentes nas sociedades e são dotados de qualidades performáticas e expressivas que 

possibilitariam revelar níveis subterrâneos da estrutura social. A raiz do teatro, para Turner, 

encontra-se nos dramas sociais, sendo que través de gêneros como o teatro, o teatro de 

bonecos, a dança, a narração de histórias, entre outros, as fraquezas das comunidades podem 

ser provadas, os valores e crenças sociais podem ser dessacralizados, e diversos conflitos 

podem ser representados para que se possa encontrar soluções e alternativas para eles. 

 Outra contribuição importante para esta perspectiva é o famoso trabalho de Clifford 

Geertz “Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos Balinesa”, presente em A 

Interpretação das Culturas. Neste texto Geertz atribui à briga de galos balinesa o conceito de 
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“jogo denso”, devido ao grau de profunda absorção e seriedade que os integrantes se dedicam 

à manifestação que Geertz retrata como sendo um modelo particular de reflexão do ethos 

balinês. O teórico classifica esta manifestação como uma forma de arte:  

 

Como qualquer forma de arte – e é justamente com isso que estamos lidando, afinal de 

contas – a briga de galos torna compreensível a experiência comum, cotidiana, 

apresentando-a em termos de atos e objetos dos quais foram removidas e reduzidas (ou 

aumentadas, se preferirem) as conseqüências práticas ao nível da simples aparência, 

onde seu significado pode ser articulado de forma mais poderosa e percebido com mais 

exatidão. (Geertz.1989 ;206). 

 

 Geertz segue argumentando que a briga de galos assume temas: “morte, 

masculinidade, raiva, orgulho, perda, beneficência, oportunidade” (Geertz 1989;206) e 

ordena-os em uma estrutura globalizante tornando-nos significativos, uma vez que visíveis, 

tangíveis, apreensíveis, “reais num sentido ideacional” (Geertz. 1989;206), pois apresentam-

se como uma imagem, uma ficção, um modelo, uma metáfora, um modo de expressão. 

 

(...) Como já tivemos oportunidade de ver, a briga de galos se expressa com mais força 

sobre as relações de status, e o que ela expressa a este respeito é que se trata de assunto 

de vida ou morte. O fato de que o prestígio é assunto profundamente sério torna-se 

evidente em qualquer lugar de Bali – na aldeia, na família, na economia, no Estado (...) 

Entretanto, é somente nas brigas de galos que os sentimentos sobre os quais repousa 

essa hierarquia se revelam em suas cores naturais. Envolvidos, nos outros lugares, numa 

névoa de etiqueta, uma nuvem espessa de eufemismo e cerimônia, de gestos e alusões, 

aqui eles se expressam sob o disfarce muito tênue de uma máscara animal, uma máscara 

que na verdade os revela muito mais do que os oculta. (Geertz. 1989;208). 

 

O teórico estaria afirmando (como Victor Turner) que existem certos eventos culturais 

(no caso, performáticos) que permitem uma efervescência e uma particular visibilidade de 

aspectos culturais que em outras condições permaneciam ocultos pela esfera da 

“representação de papéis” da vida cotidiana. De qualquer modo, a briga de galos fornece um 

“comentário metassocial” sobre a estrutura de status da sociedade balinesa. O teórico tratou-a 

como um “texto” o que foi possível, segundo ele, chegar a um aspecto particular (que não 

teria sido possível com a abordagem mais óbvia de um rito ou passatempo): através da briga 

de galos a emoção é utilizada para fins cognitivos. Chega-se a um “vocabulário de 

sentimentos” com os quais a sociedade é construída e os indivíduos reunidos. Segundo 

Geertz, este é um processo de “educação sentimental” que ensina ao integrante da atividade, 

qual a “aparência que têm o ethos de sua cultura e sua sensibilidade privada” quando em 

contexto coletivo.  Trata-se de:  

 
(...) um acontecimento humano paradigmático que nos conta menos o que acontece do 

que o tipo de coisas que aconteceria, o que não é o caso, se a vida se a vida fosse arte e 

pudesse ser livremente modelada por estilos de sentimento, como o são Macbeth e 

David Copperfield. Encenada e reencenada, até agora, sem um final, a briga de galos 
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permite ao balinês, como a nós mesmos, ler e reler Machbeth, verificar a dimensão de 

sua própria subjetividade (...) Na briga de galos, portanto, o balinês forma e descobre 

seu temperamento e o temperamento de sua sociedade ao mesmo tempo” (Geertz. 

1989;211-12). 

 

Com esta posição Geertz assume que esta “efervescência do ethos balinês” se dá tanto 

pelo caráter performativo, ficcional, de recorte e comentário metassocial quanto pelo caráter 

de “deep play”, que recai sobre a condição “interpretativa” da análise antropológica: devemos 

olhar a cultura de um povo como texto e por sobre os ombros dele. O “recorte performático” 

das brigas de galos absorve os balineses exatamente por colocar em evidência situações, 

valores, significados e sentimentos que são de extrema importância em sua vida social, e que 

não aparecem de maneira explícita no cotidiano. Na “briga de galos” os balineses 

“performatizam” os conteúdos mais profundos da sua cultura, sem ter consciência de que o 

fazem. 
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1. PERFORMANCE 

 

1.1. Performance nas Ciências Sociais 

 

O termo performance, apesar de nos trazer a impressão de ter uma relação originária 

com as artes, surgiu no seio mesmo das ciências sociais, sendo utilizado primeiramente por 

William H. Jansen nos Estudos do Folclore, ao buscar a classificação de diversas formas de 

comportamento diagnosticadas naquele campo. Jansen sugeriu um modelo em que 

“performance” e “participação” eram os dois pólos de um espectro que envolvia os 

performers e os espectadores. A “participação” era o engajamento total dos participantes e a 

performance seria o momento de distinção entre atores e espectadores que observavam uma 

demonstração de habilidades. Esta definição está em convergência com a idéia de que 

performance é fundamentalmente uma ação destinada a um público.  

Esta perspectiva foi expandida por diversos autores para abarcar variadas 

manifestações da vida social. O termo passou a ser um conceito de uso amplo, que congregou 

diversas posições polêmicas e divergentes entre si, que, acabaram por torná-lo um termo de 

grande importância teórica.  

Uma contribuição para a ampliação da idéia de performance e para a conexão entre as 

artes e as ciências sociais apareceu através do diretor teatral de Richard Schechner, em seus 

diversos escritos, mas fundamentalmente em uma edição da revista The Drama Review 

chamada “Theater and the Social Sciences” de 1973, reproduzida posteriormente em Between 

Theater and Anthropology. O teórico encontra alguns pontos de contato entre os estudos da 

performance e as ciências sociais, admitindo que o conceito integraria as duas áreas citadas 

apresentando-se: a) na vida cotidiana, em “encontros” de vários tipos; b) nos esportes, rituais, 

jogos, e comportamentos públicos políticos; c) na semiótica ou a análise de outras formas de 

comunicação que não a escrita; d) nos estudos de conexões entre o comportamento humano e 

o animal no que se refere ao jogo; e) em aspectos da psicoterapia que enfatizam as ligações de 

pessoa-a-pessoa, encenação e consciência corporal; f) na etnografia tanto de culturas 

“exóticas” quanto familiares; g) nas teorias unificadas da performance que são, na realidade, 

teorias do comportamento. 

Outra obra de grande contribuição para o mapeamento das várias visões sobre 

performance é a de Marvin Carlson.  Em Performance – A critical Introduction, Carlson 

mapeia diversas contribuições teóricas de variadas disciplinas que percebem no termo 

performance tanto um bloco de estudos do comportamento humano, quanto um termo 
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relacionado ao comportamento cênico do homem, sem deixar de fornecer a contribuição 

específica da teoria do teatro sobre o movimento que se convencionou chamar de 

performance art.  

A afirmação de que a vida social pode ser comparada com um palco teatral, argumenta 

Carlson, não é algo recente. Entretanto, apenas recentemente as implicações desta perspectiva 

(no que se refere à análise científica do comportamento social) apareceram na teoria social. 

Um dos autores que ganhou maior notabilidade com este tipo de abordagem foi Erving 

Goffman, que utilizou diversas metáforas teatrais em sua análise da execução de papéis em 

situações sociais. Goffman em seu livro a Representação do Eu na Vida Cotidiana, 

conceituou como Performance toda a atividade individual dentro de um período marcado e 

perante uma audiência. Nesta perspectiva, o mundo inteiro seria um palco e os atores 

representariam seus papéis uns para os outros.  

Em um trabalho posterior chamado Frame Analisys (1974) comentado por Marvin 

Carlson, Goffman discute a idéia de “enquadramento”, argumentando que em momentos 

como o jogo e a performance, as mensagens e sinais são compreendidos pelos participantes 

como sendo, de certa forma, não-verdadeiros, ou não-reais, devido ao seu caráter particular de 

meta-comunicação. 

Com este “recorte”, a ação que em outro contexto seria habitual, desloca-se de uma 

relação de cotidianidade para uma dinâmica performativa por excelência. Estabelece-se uma 

distinção entre performers que “atuam” e espectadores que apenas “decodificam” a 

informação da performance. Isto não significa que não haja no indivíduo imerso na vida 

cotidiana a consciência de que ele desempenha um papel, tampouco que este desempenho não 

possa ser compreendido pelo termo performance, uma vez que este conceito vem se tornando 

extremamente fecundo na teoria social exatamente por permitir uma explosão de utilizações e 

implicar debates de extrema importância que unem as áreas das ciências sociais e do teatro. 

Uma outra contribuição de importância foi a tentativa de distinção entre formas de 

comportamento realizada por Dell Hymes que envolvia os conceitos de “comportamento”, 

“conduta” e “performance”. Pelo primeiro termo o teórico compreendia qualquer ação que 

pudesse ocorrer. Já o segundo termo correspondia a um recorte do primeiro, sendo uma forma 

de ação sob a égide das normas culturais de conduta, postura e etiqueta, da representação de 

papéis. O termo performance seria um recorte dentro do recorte, uma área específica da 

“conduta” em que uma ou mais pessoas assumem a responsabilidade perante uma platéia e 

perante a tradição, como compreendida por ela(s). Esta perspectiva está ligada a uma visão 

mais conservadora da performance, remetendo a Milton Singer, em sua noção de 
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performances culturais como o lócus elementar da tradição, das regras e normas, transmitidas 

e difundidas na cultura em vigência através de sua expressividade. 

Posteriormente, algumas contribuições na análise da performance irão enfatizar 

exatamente a capacidade deste fenômeno de criticar, argumentar, discutir estes padrões, 

ganhando um status muito mais inovador e revolucionário. É o caso de Victor Turner em seu 

livro From Ritual to Theatre. Turner nos deixa o legado de uma possibilidade de 

interpretação de performances culturais em sociedades pós-industriais, fornecendo uma 

estrutura teórica que foi de fundamental importância na área então emergente (mas ainda não 

consagrada) da Antropologia da Performance, que enfatiza o poder de criatividade, mudança 

e construção de novos paradigmas de pensamento e representação. 

Outra proposta de abordagem do termo performance fundamenta-se na tese de que 

quase toda atividade humana envolve um grau de consciência e está enquadrada segundo 

certos modos sociais de comportamento. Desta forma, a diferença entre “performance” e 

“ação” pode estar centrada não no enquadramento destas ações mas sim em uma diferença de 

atitude. Esta é a perspectiva de Richard Bauman, que defende que a qualidade distintiva da 

performance é uma consciência de duplicidade. Neste caso, uma ação observada pela platéia é 

relacionada a outra, ideal ou passada, que serve como referência. 

 Esta perspectiva compreende por performance uma expressão com caráter de signo, 

uma manifestação de determinados performers que busca atingir um significado específico 

em uma determinada platéia. Neste sentido, há uma diferença de comportamento nos atores e 

espectadores pois estes agem e decodificam, respectivamente, uma ação que se liga a um 

ideal, a algo que vai além daquela ação executada, o que seria a relação de duplicidade que 

caracteriza a performance. 

 É exatamente neste sentido que o conceito de “comportamento restaurado” de 

Schechner nos permite perceber sua convergência com Bauman. “Comportamento 

restaurado” remete a uma postura diferente da vida cotidiana, que pode ocorrer em uma 

variedade de atividades expressivas como rituais, transes, no teatro, na dança, no psicodrama 

etc. e é marcado pela audiência e pelos performers como algo enquadrado, recortado, 

mantendo com isso uma dimensão de duplicidade. 

Richard Schechner, a partir da influência da análise processual de Turner, bem como 

do conceito de “dramas sociais” nos dá um exemplo de como utilizar o termo performance de 

uma forma objetiva: Ele constrói um “quadro comum” para qualquer fenômeno cênico, 

dividindo o processo em três grandes etapas: A proto-performance, a performance e as 

seqüelas. 
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A primeira etapa desta atividade é por sua vez é dividida em três tópicos: o 

treinamento, os workshops e os ensaios, e consiste nos estímulos criadores variados que 

funcionam como os pontos iniciais de construção do processo performático, podendo ser uma 

técnica, idéia, texto, script, um cenário, uma notação musical, religião, tradição ou mesmo 

uma outra performance presenciada.  

Os “treinamentos” que os atores passam são de ordens extremamente variadas, 

direcionados segundo tradições culturais, tendências estéticas e teóricas do teatro ou buscando 

fins específicos para performances particulares, podendo implicar em trajetórias de vida ou 

apenas a aquisição de habilidades pontuais para cada performance.  

O período denominado “workshop” é o processo criativo da performance, no qual a 

fase de “pesquisas” tem lugar. Todo o grupo responsável pelo ato deve estar integrado e 

trabalhando em conjunto para que o “corpo” da performance possa ser definido.  

Os “ensaios” são a organização e seleção de todo o material já levantado pelas etapas 

anteriores. É o período no qual a construção sólida e objetiva da performance ocorre (mesmo 

se a performance tiver como característica a abertura e interatividade, pois “consolidar” a 

performance não significa seu isolamento). O processo de “aperfeiçoamento dos objetivos”, 

de “redução do ruído” comunicativo, de precisão e de ajustes acontece neste período.  

Chegamos então ao segundo “bloco” que Schechner concebeu como “performance”, 

que contempla o “aquecimento”, a “performance pública”, os “eventos que sustentam a 

performance pública” e o “desaquecimento”. A primeira etapa deste módulo, subdividido em 

consiste na parte imediatamente anterior à apresentação e envolve desde a organização do 

espaço, como definida nos ensaios, como o preparo dos atores (físico, político, ritual, 

organizacional) onde estes entram em estado de “prontidão”. É também o momento de 

transição entre o “real” e o “ficcional” que o ator experimenta, quando há esta orientação.  

Segue-se a “performance pública”, o termo que o teórico escolhe para denominar a 

apresentação. Ele tem o cuidado de demonstrar que estas performances podem ser infinitas, 

extremamente variadas, tratando-se “do que quer que ocorra” dentro de determinado 

“recorte”: um começo definido e um final estabelecido.  

Schechner não se esquece dos “eventos que sustentam a performance pública”, as 

variadas atividades que podem até exceder as dimensões da própria “performance pública”, 

pois englobam o preparo da performance, as formas de comportamento da audiência, os 

procedimentos de “assistência” necessários para o andamento da performance, bem como os 

processos de finalização da mesma. 
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Depois da performance, segue-se uma etapa de “desaquecimento”, de “retorno ao 

mundo real”, em que os performers recapitulam o que ocorreu e realizam certas atividades 

que permitem a sua atuação “cotidiana” novamente. Comentários sobre o que foi modificado, 

as intenções, a energia, problemas eventualmente ocorridos, particularidades da apresentação 

vêm à tona. Do outro lado da comunicação, a audiência também passa por este processo, 

reflete sobre o que viu, conversa, opina, critica, negocia o significado do que viu, 

eventualmente se encontra para comer, beber, conversar e socializar com os presentes no 

evento. Após a saída da platéia, o espaço deve ser reestabelecido: limpo, arrumado e fechado, 

os equipamentos desligados e armazenados. Todas estas atividades são parte do 

“esfriamento”. 

O último bloco da performance que foi denominado “seqüela” trata das críticas, 

arquivos e memórias. Este período pode estender-se por anos, pois a crítica não precisa ser 

unicamente a da mídia imediata, mas também a crítica acadêmica, com publicações, 

compêndios, estúdios etc. Os arquivos são os registros imediatos (fotos, releases, programas 

da peça, roteiros) feitos pela produção, como também o resgate da crítica, depoimentos 

coletados por jornalistas, registro dos impactos da performance no “muno social”, que podem 

ocorrer muito tempo depois. Tanto a memória, as entrevistas e os arquivos podem ser 

novamente utilizados para pesquisas, consistindo em material para novas idéias, intenções etc. 

como mencionado na fase de “proto-performance”. E eis que o ciclo recomeça. 

O que se pretende aqui com esta retrospectiva da contribuição do termo performance 

ao pensamento social é exatamente o que salienta Clifford Geertz, no referido capítulo 

“Mistura de gêneros: a reconfiguração do pensamento social” (1997): as analogias com o 

mundo social estão sendo realizadas antes com atividades culturais como o teatro, a pintura, a 

literatura ou mesmo os jogos, do que com máquinas ou organismos (como ocorria no período 

funcionalista da antropologia). Esta guinada da teoria social que, na expressão de Geertz 

“abandonou as metáforas dos pistões e voltou-se para as metáforas lúdicas” acaba por 

demonstrar não mais uma relação de ceticismo entre as humanidades e as ciências sociais, 

mas sim uma cumplicidade. 

Neste artigo, Geertz revisa concepções teóricas de aproximação do ritual com o teatro, 

que identifica como opostas: a que chama de “teoria ritual de drama”, da qual participam Jane 

Harrison, Francis Fergusson, T.S. Eliott e Antonin Artaud e também Victor Turner e a linha 

da “ação simbólica” ou “dramatismo”, que tem como principal teórico Kenneth Burke. “O 

problema aqui é que estas duas abordagens levam a direções opostas: a teoria ritual usa as 

afinidades entre teatro e a religião – o drama como comunhão, o templo como um palco; a 
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teoria da ação simbólica compara teatro e retórica – o drama como uma forma de persuasão, a 

plataforma do discursante como um palco” (Geertz. 1997;45). Geertz admitirá que as duas 

abordagens são essenciais, e que se deve tentar uma forma de sintetizá-las. Esta busca foi seu 

objetivo no livro Negara, no qual dramatizações de Bali são retratadas como uma teoria 

política que forma uma réplica do mundo dos deuses como um modelo para o mundo dos 

homens (dimensão ideológica) e também como manifestações através das quais o povo é 

envolvido, que dão formas às experiências e que mantêm a sociedade coesa, transformando, 

em certo grau, o ideal em fato. 

Uma contribuição indispensável para este debate, que também encontra paralelos com 

a crítica de Geertz reproduzida acima é o artigo de Conquergood “Rethinking Etnography: 

Towards a Critical Cultural Politics”, no qual o autor defende que há uma guinada na teoria 

etnográfica que também é fundamental à teoria da performance atual. Segundo Carlson, 

Conquergood levanta quatro aspectos fundamentais desta dinâmica: a) A consciência da 

construtibilidade da atividade humana; b) sua aplicação na retórica e nas codificações sociais 

e culturais, com um interesse particular nas margens, pois, como observou Bakhtin: “a vida 

cultural mais intensa e produtiva ocorre nas fronteiras” (Bakhtin apud Carlson. 1996;191); c) 

o “retorno do corpo” como se diz na moderna teoria da performance, no que se refere ao 

corpo como local de conhecimento e não apenas a etnografia como uma “prática 

corporificada” e finalmente d) a “ascensão da performance” conduzindo a etnografia a uma 

guinada que passaria não mais a ver o mundo como um “texto” mas sim como performance. 

O campo da antropologia tem sido uma fonte muito rica de debate para a discussão da 

performance nos anos recentes. Esta breve introdução teve o intuito de demonstrar, grosso 

modo, como o conceito de performance (apesar de cunhado dentro das ciências sociais, em 

diálogo contínuo com as artes teatrais, e ainda sob grande discussão quanto à legitimidade da 

sua aplicação, abrangência e validade), continua sendo de grande importância tanto para a 

análise do comportamento humano em sociedade, quanto para o processo analítico sobre as 

manifestações propriamente cênicas, agora sob a orientação de uma área emergente de 

análise, a Antropologia da Performance, que nos permite iluminar de forma particular a 

operação dos indivíduos, símbolos e significados de um fenômeno cênico e seu contexto 

cultural específico. 
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1.2. Performance no Teatro 

 

Em um livro que se tornou referência obrigatória da área teatral, Performance como 

Linguagem, Renato Cohen busca contribuir para a definição e aperfeiçoamento do conceito de 

performance nas artes, bem como realizar um balanço das manifestações fundamentais deste 

movimento tanto nos Estados Unidos e Europa como no Brasil. 

Segundo Cohen, a performance começa a se impor como linguagem a partir da década 

de 60 para uma série de artistas de vanguarda, o que se por um lado preenche com um 

conceito mágico e profético a “lacuna” de definições conceituais das manifestações 

vanguardistas, também acaba por comportar um excesso de espetáculos, entre os quais alguns 

oportunistas, desprovidos de intenções de experimentação efetiva na arte, o que causou um 

desgaste inevitável frente ao conceito. 

A performance passou a ser associada a “acontecimento de vanguarda”, com trabalho 

“acadêmico” e qualquer manifestação que tivesse uma relação mesmo que incidental com 

estas características acabava sendo compreendida como performance. Um dos exemplos desta 

deturpação quanto ao termo é a constatação de Cohen que, para o público brasileiro, 

performance passou a significar um conjunto de sketches improvisados apresentados em 

locais alternativos. Tais qualidades são mais próprias do movimento dos happenings do que 

da performance, que distingue-se de seu precursor principalmente devido ao “aumento da 

preparação em detrimento do improviso e espontaneidade” (Cohen). 

O autor frisa a característica de “arte de fronteira” da performance “(...) que rompe 

convenções, formas e estéticas, num movimento que é ao mesmo tempo de quebra e de 

aglutinação” (Cohen. 2002;27) Trata-se de uma manifestação que “na sua própria essência 

(...) se caracteriza por ser uma expressão anárquica, que visa a escapar de limites 

disciplinantes” (Cohen. 2002;31). 

Para iniciar algumas definições, Cohen parte da tríade essencial do teatro “ator, texto e 

público” e procura expandi-la para chegar aos limites mais extensos da expressão da 

performance. Para ele a performance é uma expressão cênica, que ocorre em uma relação 

determinada de espaço e tempo, em que o “atuante” não precisa ser humano, podendo o ator 

ser substituído por bonecos, animais, objetos em geral; o texto deve ser entendido em seu 

sentido semiológico, como uma série de signos (verbais ou imagéticos); o espaço em uma 

perspectiva que extrapola os edifícios-teatro e o palco italiano, abrangendo diversos outros 

espaços alternativos; finalmente, o tempo deve ser percebido em suas possibilidades mais 
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amplas, como é o exemplo dos trabalhos de Bob Wilson, que duram doze, vinte e quatro 

horas ou ainda mais.  

Além desta ampliação das possibilidades cênicas e da quebra de algumas convenções 

teatrais, é importante frisar que Cohen coloca a questão da hibridez da linguagem: “(...) para 

muitos a performance pertenceria muito mais à família das artes plásticas, caracterizando-se 

por ser a evolução dinâmico-espacial dessa arte estática”. (COHEN.2002;29). De fato, a 

performance teve grande influência de movimentos e teorias das artes plásticas em seu 

surgimento, principalmente da live art. 

Este movimento teve grande repercussão nas artes e foi fundamental para a eclosão da 

linguagem da performance. A live art buscava tratar a arte ao vivo e também a “arte viva” 

como vida: “(...) se procura uma aproximação direta com a vida, em que se estimula o 

espontâneo, o natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado. A live art é um movimento 

de ruptura que visa dessacralizar a arte, tirando-a de sua função meramente estética, elitista. A 

idéia é resgatar a característica ritual da arte, tirando-a de ‘espaços mortos’, como museus, 

galerias, teatros, e colocando-a numa posição ‘viva’ modificadora” (COHEN.2002;29). 

Entretanto, exatamente neste ponto da proposta da live art, Cohen percebe um paradoxo: 

apesar de buscar uma aproximação entre a vida e a arte, ela se afasta de toda tentativa de 

representação mais “realista” da vida.  

 Alguns exemplos de artistas e propostas ligados a live art são mencionados pelo autor: 

Na dança, Isadora Duncan e Merce Cunningham lutam por uma “liberação” desta expressão, 

que foi o início do que se concebe hoje como “dança moderna”; na música John Cage, Satie e 

Stockhausen introduzem uma ruptura em que silêncios e ruídos passam a ser entendidos como 

música; na literatura, o surrealismo com sua escrita automática e Ulisses de James Joyce são 

exemplos que privilegiam as experiências e o fluxo da vida comum.  

Nas artes plásticas, Cohen destaca os conceitos de: action painting, idealizada por 

Jackson Pollock, que consiste em uma pintura instantânea realizada como espetáculo diante 

de uma audiência; as assemblages, que englobam qualquer tipo de escultura espacial e os 

decorrentes environments, ou “instalações”: “uma escultura-signo-interferente, que muitas 

vezes vai funcionar como o cenário para o desenvolvimento da performance” 

(COHEN.2002;40). Tais propostas foram precursoras tanto da body art quanto da 

performance.    

 No movimento da body art, o artista utilizava seu próprio corpo como lócus e mídia de 

expressão artística, passando a ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de sua arte. A 

performance estaria assim, visivelmente, entre as esferas das artes plásticas e as artes cênicas, 
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podendo ser considerada, parafraseando Cohen, como uma evolução espacial e dinâmica 

desta. 

Fundamental à performance e à história do teatro é outro movimento, chamado 

happening, que eclodiu nos anos 60. Tratava-se de “eventos”, “acontecimentos”, 

manifestações que incluíam diversas mídias (teatro, artes plásticas, música etc.), de cunho 

experimental, influenciadas pela contracultura e pelo movimento hippie dos anos 60.  

Em Performance – A critical Introduction, Marvin Carlson trata com detalhe o evento 

de Allan Kaprow chamado 18 Happenings in 6 Parts que ocorreu em 1959 em Nova Iorque, e 

que foi um precursor fundamental do movimento da performance art, pois estabeleceu um 

“paradigma” nas subseqüentes performances da época, que passaram a ser chamadas de 

happenings. Esta escolha terminológica de Kaprow deveu-se ao fato de que ele queria que o 

evento fosse visto como espontâneo, como algo que acaba “acontecendo”.  

Mas Carlson nos elucida: “Apesar de tudo 18 Happenings, como diversos eventos 

similares, era roteirizado, ensaiado, e cuidadosamente controlado. Seu afastamento da arte 

tradicional, não se dava na espontaneidade, mas no tipo de material usado e em sua maneira 

de apresentação” (CARLSON, 1996;96). Esta apresentação envolve diversos elementos 

puramente performativos, removidos da estrutura referencial imaginária. Trata-se, como nos 

diz Carlson, de uma “estrutura compartimentada”, em que cada ato individual no happening 

existe por si mesmo, é isolado, compartimentado e não contribui para nenhum significado 

abrangente. 

Segundo Renato Cohen, o happening nutre-se das produções atuais das diversas artes e 

vai privilegiar as ações, atuações e fusões entre elas, dando ênfase à relação do artista com o 

seu corpo, espaço e com a platéia. Neste sentido de ação, atuação ou performance, as diversas 

artes acabam tendo ligações necessárias com o teatro: “O fato de se lidar com os velhos 

axiomas da arte cênica, sob um novo ponto de vista (o ponto de vista plástico), traz uma série 

de inovações à cena: o não-uso de temas dramatúrgicos, o não-uso da palavra impostada, para 

citar alguns exemplos” (COHEN.2002;44). Cohen registra que estas inovações das 

convenções teatrais não são originais: 

 

Através da história do teatro, existem inúmeras “quebras” com a linha convencional, 

como o teatro expressionista, e o teatro do absurdo etc. Da mesma forma, existem 

gêneros que exploram a espontaneidade e escapam das convenções mais pesadas do 

teatro, como a commedia dell’arte ou o teatro de rua, por exemplo. Mas é no happening 

que essa quebra com a convenção teatral é mais radical: não existe a clara distinção 

palco-platéia, ela é rompida a qualquer instante, confundindo-se atuante e espectador, 

não existe nenhuma estruturação da cena que siga as clássicas definições aristotélicas 

(linha dramática, continuidade de tempo e espaço etc.), não existe a distinção 

personagem atuante etc. É importante ressaltar que, em termos de radicalidade, o 
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happening é o momento maior, e que na passagem do happening dos anos 60 para a 

performance dos anos 70, há um retrocesso em relação à quebra com as convenções, 

havendo um ganho, em contrapartida, de esteticidade. (COHEN.2002;40).  

 

 A partir da década de 70 algumas experiências mais sofisticadas e mais conceituais 

aparecerão, envolvendo em grande escala inovações tecnológicas. Este é o início do que veio 

a ser entendido como performance art. Segundo Cohen, esta manifestação busca não se 

submeter a ditames externos como o gosto comercial ou algum texto ideológico, por exemplo. 

Ao contrário, a performance não é uma arte de fruição, não é uma arte que se propõe a ser 

estética, mas fundamentalmente uma “(...) arte de intervenção, modificadora que visa causar 

uma transformação no espectador” (COHEN.2002;46), motivo pelo qual muitas vezes este 

sente-se chocado como resultado de seu condicionamento aos clichês e à uma certa 

“normalidade” e “padronização” do teatro.  

 A performance possui aproximações com o teatro, como nos coloca Cohen, por ser 

uma expressão cênica realizada ao vivo que apresenta algo em uma relação sígnica com uma 

audiência. Esta proposta de linguagem é muito mais próxima do teatro do que das artes 

plásticas com suas determinações estáticas. Entretanto, a performance possui algumas 

características anti-teatrais indo mais para a linha da “collage como estrutura e num discurso 

da mise en scène” (COHEN.2002;57) do que a vertente teatral tradicional, apoiada em uma 

dramaturgia, num tempo-espaço ilusionista e numa atuação em que a interpretação 

prepondera.  

 Uma questão de grande importância para a definição da performance é a relação ator-

personagem. Nesta linguagem, o performer oscila entre seu papel de ator e a “máscara” da 

personagem. A problemática da interpretação versus atuação, relacionando o primeiro termo 

ao teatro ilusionista e o segundo à performance e à live art é uma questão discutida em detalhe 

por Cohen: 

 

É nessa estreita passagem, da representação para a atuação, menos deliberada, com 

espaço para o improviso, para a espontaneidade, que caminha a live art, com as 

expressões happening e performance. É nesse limite tênue também que a vida e a arte se 

aproximam. À medida que se quebra com a representação, com a ficção, abre-se espaço 

para o imprevisto, e portanto para o vivo, pois a vida é sinônimo de imprevisto, de risco 

(...) Na performance há uma acentuação muito maior do instante presente, do momento 

da ação (o que acontece no tempo ‘real’). Isto cria a característica de rito, com o público 

não sendo mais só espectador, e sim, estando numa espécie de comunhão (e para isto 

acontecer não é absolutamente necessário suprimir a separação palco-platéia e a 

participação do mesmo, como nos espetáculos dos anos 60) a relação entre o espectador 

e o objeto artístico se desloca então de uma relação precipuamente estética para uma 

relação mítica, ritualística, onde há um menor distanciamento psicológico entre o objeto 

e o espectador (COHEN. 2002;97-98). 
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O conceito de collage é desenvolvido por Cohen em sua obra, devido a sua influência 

para pensar a linguagem da performance. Segundo o autor, Max Ernest foi o principal 

“criador” do termo, que significaria o processo de “justaposição e colagens de imagens não 

originalmente próximas, obtidas através da seleção e picagem de imagens encontradas ao 

acaso, em diversas fontes” (COHEN.2002;60). A utilização da collage na performance resgata 

intenções primitivas, fluidas, advindas de questões do inconsciente do artista e não da 

instância consciente crivada de barreiras do superego. Segundo Cohen, isso ocorre também 

através do processo de livre-associação, da pintura automática dos surrealistas, da prosa 

automática dos escritores beats (solta, sem preocupação estilística), da improvisação bop dos 

jazzistas. Entretanto, Cohen não admite uma produção artística puramente inconsciente, 

trazendo uma análise interessante para estes processos criativos: 

 

Duas observações são importantes a partir dessas colocações: primeiro que não existe 

esse “fluxo criativo” direto do inconsciente. A chamada “prosa automática” é uma 

abstração; para algo se “materializar” em criação, esse algo já passa pelo crivo do 

consciente, já nasce híbrido. Pode-se falar portanto em graus de criação inconsciente e 

um desses processos extremos é o de artistas que criam em estado de semi-consciência 

ou utilizando-se de impulsos subliminares. Não há também, como coloca Jacó 

Guinsburg, o elemento dionisíaco sem o apolíneo. Uma “criação” dionisíaca só se 

corporifica através de uma “forma” apolínea (COHEN.2002;62) 

 

Cohen comenta como em performances, alguns aspectos do espetáculo (cenário, 

sonoplastia, iluminação) podem passar a ser o centro e o fundamental de algumas cenas em 

detrimento da centralidade do trabalho do ator e também como a dramaturgia e o texto são 

relegados a uma posição de menor importância. A performance caracteriza a passagem do “o 

que” para o “como”, ou seja, com o destronamento do texto, a “atuação” passa a ser 

fundamental, que acaba por “reforçar o instante e romper com a representação” 

(COHEN.2002;66). Estas questões, aliadas a proposta de distanciamento com o uso da 

collage como estrutura, que recria a realidade ampliando e estimulando o uso dos sentidos do 

espectador, podem explicar o porquê da leitura da performance ser mais “emocional”, ligada a 

dimensões mais sensórias do que a do teatro tradicional. 

 Cohen qualifica esta passagem como a problemática entre a linguagem normativa 

(ligada à gramática discursiva, à fala) e a linguagem gerativa que “na medida em que ocorre a 

ruptura com este discurso, através da collage, que trabalha com o fragmento, entra-se num 

outro discurso, que tende a ser gerativo (no sentido da livre-associação)” (COHEN.2002;65). 

Estas quebras com a representação e utilizações do imprevisto, fazem com que o espectador 

se perceba em um grau de proximidade e participação muito maior na performance do que no 
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teatro convencional, visto que não existe um “texto” a partir do qual se pode pressupor o que 

vai acontecer. O espectador se encontra em uma observação que não é apenas estética.  

A performance é um evento único, com qualidades de improvisação e com um ator 

que antes de interpretar, “atua”, trabalhando com a ambigüidade de uma relação tempo-

espaço real versus tempo-espaço ficcional e com uma postura menos psicológica frente ao 

personagem (entrando e saindo dele, fazendo vários personagens, ou mesmo nenhum). Estas 

características conferem à performance, segundo Cohen, sua qualidade de “show”, 

diferenciando-a do teatro: “esse movimento de ‘vaivém’ faz com que o performer tenha de 

conduzir o ritual-espetáculo e ‘segurar’ o público, sem estar ao mesmo tempo ‘suportado’ 

pelas ilusões do teatro ilusionista. É um confronto cara-a-cara com o público (...) que exige 

muito mais ‘jogo de cintura’ ou pelo menos um treinamento diverso do teatro ilusionista” 

(COHEN.2002;98). 

Cohen salienta ainda duas características distintivas da performance e do “teatro 

alternativo” em relação ao teatro “comercial”. Primeiramente a posição fundamental da 

dramaturgia no teatro comercial dá lugar à proposta de encenação como ponto principal da 

cena nestas outras manifestações cênicas. Em seguida, o processo de “criação coletiva” vem a 

substituir as vontades “onipotentes” do diretor, isto quando o trabalho não passa a ser 

exclusivamente individual (principalmente na performance), o resultado de um artista que 

“verticaliza todo o seu processo” (COHEN.2002;100), que Cohen chama de ator-encenador. 

Este ator-encenador possui ênfase em sua obra, mas não quanto às qualidades de 

interpretação/atuação, pois sua condição de ator é apenas parte de sua obra, de toda a 

encenação criada. Ao mesmo tempo: “A busca do desenvolvimento pessoal é um dos 

princípios centrais da arte da performance e da live art. Não se encara a atuação como uma 

profissão, mas como um palco de experiência ou de tomada de consciência para utilização na 

vida. Nele não vai existir uma separação rígida entre arte e vida” (COHEN.2002;104). 

No livro citado, Marvin Carlson argumenta que em seu movimento de emergência nos 

Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão na década de 70, a performance art mostrou-se 

hostil com as formas tradicionais de entretenimento na cultura popular, como o clown, o 

manipulador de objetos, o comediante stand-up entre outros, valorizando sua ligação com o 

background artístico.  

Em seu início, no começo da década de 70, como registra Carlson, a performance art 

era como o cabaré, os eventos futuristas, dadaístas, para um público muito limitado da 

comunidade artística. “O que ele [performance art] tinha em comum com os movimentos 

experimentais tanto da dança quanto do teatro do começo do século vinte era um interesse no 
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desenvolvimento das qualidades expressivas do corpo, especialmente em oposição ao 

pensamento e à retórica lógicos e discursivos, e a procura da celebração da forma e do 

processo sobre o conteúdo e o produto” (CARLSON, 1996;100). 

Esta tendência foi se dissolvendo ao longo do tempo e as fronteiras entre estas 

manifestações vanguardistas e outras formas de entretenimento tornaram-se mais permeáveis. 

Na Inglaterra, entretanto, desde o surgimento da performance, diversos artistas performáticos 

incorporaram a mímica das ruas, as ações clownescas, e outras manifestações como o 

vaudeville e outras atividades burlescas: “alguns artistas até mesmo especializaram-se nestes 

materiais, mas com uma consciência teórica ou vanguardista que lhes deu novo contexto e 

orientação” (CARLSON, 1996;106). 

Carlson registra um painel de discussão da performance art que aconteceu em 

Washington em 1975, liderado por Kaprow, que chegou a alguns pontos de definição deste 

movimento emergente: o espaço utilizado pela performance art é tido mais como um “espaço 

de trabalho” do que um cenário formal de teatro e que os artistas evitavam a estrutura 

dramática e dinâmica psicológica tradicional do teatro enfatizando a presença corporal, 

movimentos e atividades. 

Segundo o autor, existia uma tendência de associação de grande parte destas 

performances com o teatro, o que fez com que Carlson identificasse duas propostas de 

performance art da década de 70, que acabaram por se fundir e ganhar reconhecimento no 

mainstream cultural na década de 80. A primeira linha é o trabalho de um artista individual 

que usa normalmente material de sua vida cotidiana (explorando sua auto-biografia), o que 

implica que ele raramente se vale de uma “personagem”. Sua ênfase passa a ser as atividades 

do corpo no espaço e no tempo, seja a partir do “enquadramento” de comportamentos 

naturais, seja a demonstração de habilidades virtuosas. A outra linha é a tradição de 

espetáculos mais elaborados já não baseados no corpo do artista, mas sim na demonstração de 

imagens visuais, não-literárias, que envolvem a tecnologia emergente e uma mídia variada.  

Marvin Carlson comenta que o movimento chamado performance art começou a ser 

compreendido como tal na década de 70, quando, apesar de grande polêmica, pôde-se isolar 

alguns princípios recorrentes nas performances de vanguarda que vinham sendo apresentadas 

nos Estados Unidos e na Europa no período. Carlson cita o trabalho de Simpson Stern e 

Handerson que buscam apontar as características do movimento: 

 

(...) Então, os autores de Performance: Texts and Contexts argumentam que a 

performance art “pertence à tradição da vanguarda” e traçam seu legado do futurismo 

através do dadaísmo, surrealismo, happenings (...) Apesar de eles admitirem que estes 

trabalhos variam enormemente, eles preferem afirmar destemidamente que todos eles 
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compartilham algumas características em comum. Estas são: 1) Uma postura 

performática de anti-status quo, provocativa, não-convencional, eventualmente 

agressiva e intervencionalista; 2) Uma oposição à acomodação da cultura com relação à 

arte; 3) Uma textura multimídia tendo como materiais não apenas os corpos vivos dos 

performers, mas também outras mídias, monitores de televisão, imagens projetadas, 

imagens visuais, filmes, poesia, material autobiogáfico, narrativa, dança, arquitetura e 

música; 4) um interesse nos princípios da collage, assemblage e simultaneidade; 5) um 

interesse em utilizar materiais “achados” bem como “feitos”; 6) dependência intensa em 

justaposições de imagens incongruentes e aparentemente não-relacionadas; 7) um 

interesse nas teorias dos jogos que discutimos anteriormente [Huizinga e Caillois], 

incluindo paródia, cômico, a ruptura das regras, e uma excêntrica e estridente ruptura 

das obviedades; 8) finalizações em aberto e indecisões de forma (Tradução livre do 

autor. CARLSON, 1996;79-80). 

 

 Carlson em seguida cita o trabalho de Richard Kostelanetz que estudou os happenings 

e propôs um termo mais abrangente: “Theater of mixed Means”. Este termo englobaria tanto 

os “happenings puros”, pouco estruturados, voltados à improvisação e à interação com a 

audiência, apresentando-se em espaços alternativos (como os trabalhos de Joseph Beuys); os 

“happenings de palco” que são eventos mais estruturados, ocorrendo algumas vezes em um 

palco teatral e que usam a aleatoriedade, os movimentos de não-dança, e os espetáculos de 

multimídia; as “instalações sinestésicas” que criavam um campo de atividade multi-sensóreo, 

constante e interminável em que os espectadores podiam agir como quisessem e, finalmente, 

as “performances de palco” que lembravam o teatro tradicional, mas que traziam uma ênfase 

menor na fala e mais nas variadas mídias misturadas (como os trabalhos do Living Theatre, 

Robert Wilson, Meredith Monk, Pina Baush).   

Do ponto de vista cênico, a performance contribui para a área teatral com a conquista 

da ampliação dos horizontes que vem ocorrendo desde sua emergência na década de 70, com 

a derrubada do espaço cênico ilusionista, do reinado do texto, da centralidade da interpretação 

psicológica e da formalidade do evento teatral, tão bem simbolizados pelo palco italiano, 

dentro da qual tudo o que se passa é ilusão controlada. A performance abre as coxias do teatro 

e faz com que os atores olhem do palco para fora, sem a máscara da personagem. 

Efetivamente, a performance ainda permanece como uma questão atual, polêmica, “de 

caráter extremamente experimental” e debatida pelas diversas áreas que interconecta. O que 

nos parece ser fundamental nesta abordagem é a convergência que podemos perceber entre as 

Ciências Sociais e as Artes no que diz respeito à quebra de padrões estabelecidos. O mundo 

social passa a ser visto como uma construção que passa pela experiência, pela expressão, pela 

corporalidade, permitindo novos olhares para as abordagens teóricas e novas perspectivas 

para os trabalhos práticos. De fato a performance pode ser o canal de acesso tanto das artes 

quanto das Ciências Sociais a este mundo extremamente mutável que se apresenta diante 

nossos olhos. 
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2. JOGO 

2.1. O jogo nas Ciências Sociais 

 

Trabalhamos nos capítulos anteriores no intuito de defender o estudo da performance 

como relevante à análise antropológica e como um caminho que dá acesso a estruturas de 

significados e experiências humanas. Uma das conceituações possíveis de performance que 

reproduzimos anteriormente, é o fato de ela ser um fenômeno considerado como isolado da 

vida cotidiana e que as ações e significados que ocorrem em seu domínio não são vistos como 

“reais”. Tais qualidades podem também englobar o domínio do lazer e do “jogo”, que 

compartilham de algumas características da performance, e que nos fornecem uma dimensão 

de grande interesse. Nas palavras de Roger Caillois em Man, Play and Games: 

 

É óbvio que a tentativa de definição de uma cultura através de sua derivação de seus jogos 

apenas seria um empreendimento falacioso e precipitado. Na verdade, todas as culturas têm 

e “jogam” uma série de jogos de tipos diferentes. Sobre tudo, não é possível determinar, sem 

uma análise pormenorizada, quais jogos estão em concordância com os valores 

estabelecidos, os quais reafirmam e reforçam, e, ao contrário, quais jogos os contradizem e 

zombam deles, representando compensações e válvulas de segurança para uma sociedade 

dada (...) Ao mesmo tempo, eu devo afirmar que este suposto relaxamento, no momento em 

que o [jogador] adulto se submete a ele, não o absorve menos do que sua atividade 

profissional. Algumas vezes o faz despender uma energia, habilidade, atenção ou 

inteligência ainda maior. Esta liberdade e intensidade, o fato de o comportamento que é tão 

exaltante ocorrer em um mundo separado, ideal, ao abrigo de qualquer conseqüência fatal, 

explica, ao meu ver, a fertilidade cultural dos jogos e torna compreensível como a escolha a 

qual ele demonstra, revela o caráter, padrão e valores de cada sociedade (Tradução livre do 

autor. Caillois. 2001;66).   

 

Esta posição está ainda mais diretamente manifesta na obra do autor no que se refere 

aos jogos de simulação, que segundo Caillois: “(...) levam às artes dos espetáculos, que 

expressam e refletem uma cultura” (Caillois. 2001;78). Tal proposta tem paralelos com 

Turner no que se refere a atribuir relevância à análise de manifestações culturais que levam o 

pesquisador a ter acesso ao que Geertz chamou de “metacomentário social”, ou seja, análises, 

relações, metáforas da vida cultural de uma sociedade realizada por ela mesma.  

 Mas tratemos das contribuições a partir de uma ordem histórica: Johan Huizinga, em 

Homo Ludens, realiza, na década de 30, uma grande teorização acerca de atividades lúdicas de 

diversas sociedades. Nas palavras de um de seus críticos, o autor anteriormente citado, Roger 

Caillois: “(...) o crédito de Huizinga foi que ele analisou magistralmente várias das 

características fundamentais do jogo, e demonstrou a importância de seu papel no 

desenvolvimento da civilização”. Para Caillois, o estudo de Huizinga é menos um trabalho 

sobre jogos do que um “(...) inquérito quanto às qualidades criativas do princípio do jogo no 

domínio da cultura” (Caillois. 2001;3-4). 
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 Huizinga sustenta em sua obra a função significante do jogo, sua “irracionalidade” 

(que supera a dimensão lógica do homem), seu caráter de não-seriedade, sua ligação com os 

domínios da estética, do mito e suas relações com a religião, o direito, o conhecimento, a arte, 

para chegar à afirmação de que o “espírito lúdico” é criador de cultura por excelência, ou 

melhor, que a cultura se desenvolve sempre dentro de um contexto lúdico: 

 

Parece-nos que esta noção poderá ser razoavelmente bem definida nos seguintes termos: o 

jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de determinados limites de 

tempo e de 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 quotidiana’. Assim definida, a noção parece capaz 

de abranger tudo aquilo a que chamamos ‘jogo’ entre os animais, as crianças e os adultos: 

jogos de força e de destreza, jogos de sorte, de adivinhação, exibições de todo o gênero. 

Pareceu-nos que a categoria de jogo fosse suscetível de ser considerada um dos elementos 

espirituais básicos da vida (HUIZINGA, 2004;33-34). 

 

 Esta perspectiva nos demonstra como o argumento de Huizinga é abrangente, capaz de 

englobar variadas atividades lúdicas dos homens, que têm relações com os mais variados 

campos e atividades da sociedade.  

Huizinga mapeia diversas tentativas de definição da função biológica do jogo, que 

definem suas origens e fundamentos em termos variados, que oscilam entre: a descarga de 

energia vital superabundante; a satisfação de um certo ‘instinto de imitação’; simplesmente 

como ‘necessidade’ de distensão; uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais 

tarde a vida dele exigirá; um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo; ou então 

um impulso inato para exercer uma certa faculdade (como desejo de dominar ou competir). 

Teorias há, ainda, que o consideram uma ‘ab-reação’, um escape para impulsos prejudiciais, 

um restaurador da energia despendida por uma atividade unilateral. 

Ao contrário das tentativas de definição biológica ou histórica, da função ou origem do 

jogo, as características “formais” do fenômeno apresentadas por Huizinga nos parecem ser um 

bom ponto de partida para nosso trabalho, visto que elas trazem uma particularidade 

“performática” ao jogo e consideram-no importante para a criatividade, inovação e 

socialização. Sintetizando os argumentos que o autor traz em seu livro, o jogo seria uma 

atividade livre, desprovida de interesses materiais, conscientemente tomada como ‘não-séria’ 

e separada, isolada, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios e, portanto, 

exterior à vida habitual, mas capaz de absorver o jogador de maneira integral. É uma atividade 

que obedece, cria e reproduz ordens e regras. Possui um elemento de tensão característico que 

lhe confere um valor ético, pois o jogador é colocado à prova em suas habilidades e 

capacidades. Além disso, o jogo promove a formação de grupos sociais, comunidades que 

tendem a tornar-se permanentes, visto que permanecem “separadamente juntos” e tem a 
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tendência a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo, pois, dentro dos limites 

do jogo, as leis e costumes da vida cotidiana perdem a validade.  

Para o autor, o jogo é um fenômeno voluntário e portanto livre. Ele próprio é 

liberdade. É também um intervalo, uma “evasão da vida ‘real’ que nos leva a uma esfera 

temporária de atividade com regras próprias e que não visa a satisfazer qualquer necessidade 

imediata. Para que ele ocorra, deve haver ordem, o jogo: “(...) cria ordem, e é ordem. Introduz 

na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada, exige 

uma ordem suprema e absoluta: a menor desobediência a esta ‘estraga o jogo’ (...) Priva o 

jogo da ilusão –palavra cheia de sentidos que significa literalmente ‘em jogo’ (de inlusio, 

illudere ou inludere).” (HUIZINGA, 2004;13-4). 

 O teórico holandês relaciona diversas noções com a idéia de ludus ou jogo, 

fundamentalmente os conceitos de riso, comicidade e loucura: 

 

Em nossa maneira de pensar, o jogo é diametralmente oposto à seriedade (...) É lícito 

dizer que o jogo é a não-seriedade [o que não quer dizer que o jogo não possa ser sério] 

(...) Além disso, é facílimo designar várias outras categorias fundamentais que também 

são abrangidas pela categoria da ‘não-seriedade’ e não apresentam qualquer relação 

com o jogo. O riso, por exemplo, está de certo modo em oposição à seriedade sem de 

maneira alguma estar diretamente ligado ao jogo. Os jogos infantis, o futebol e o xadrez 

são executados dentro da mais profunda seriedade, não se verificando nos jogadores a 

menor tendência para o riso (...) O que vale para o riso vale igualmente para o cômico. 

O cômico é compreendido pela categoria da não-seriedade e possui certas afinidades 

com o riso, na medida em que o provoca, mas sua relação com o jogo é perfeitamente 

secundária. Considerado em si mesmo, o jogo não é cômico nem para si mesmo nem 

para o público (...)“Quando chamamos de ‘cômica’ a uma farsa ou uma comédia, 

fazemo-lo levando em conta não o jogo da representação propriamente dito, mas, sim, a 

situação e os pensamentos expressos. A arte mímica do palhaço, cômica e risível, 

dificilmente pode ser considerada um verdadeiro jogo. A categoria do cômico está 

estreitamente ligada à da loucura, ao mesmo tempo no sentido mais elevado e mais 

baixo do termo. Mas não há loucura no jogo, já que se situa para além da antítese entre 

sabedoria e loucura” (HUIZINGA, 2004;8-9). 

 

Se Huizinga nos aponta a importância do jogo na cultura e civilização, levanta 

diversas características estruturais e propõe relações abrangentes, ao longo de sua obra, sua 

tentativa de “definição mais específica” do conceito apresenta algumas limitações. No que se 

refere ao nosso assunto, sustentamos que as concepções manifestas quanto ao conceito e 

importância do riso e da loucura e sua relação com a idéia de “jogo” são dignas de uma 

melhor avaliação. O autor parece sustentar, no caso da comicidade e da loucura, uma 

possibilidade de dissociação entre o conteúdo significativo do fenômeno de sua forma 

significativa. Assim, a comicidade e a loucura seriam não-sérias em seu conteúdo 

(pensamento) e em sua situação, mas, em sua forma não se aproximariam da estrutura de 

“jogo” que o autor postula. Este ponto parece evidenciar uma contradição de Huizinga, que 

em outro momento afirmou: “Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e 
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toda metáfora é jogo de palavras” (HUIZINGA, 2004;7). O que são a comicidade e a loucura 

se não uma relação, uma negociação, um embate com aquilo que é considerado o “correto”, 

“normal” e a “verdade”? 

 Ao nosso ver, o riso e seu resultado, a comicidade, são manifestações livres, sem 

interesses materiais, que acontecem dentro de determinados limites temporais e espaciais 

(brincadeiras, representações que podem ocorrer durante determinados momentos em 

determinados locais) e que causam a formação de grupos (visto que o riso promove certa 

sociabilidade), e possuem um conteúdo metafórico significante. Tais qualidades são 

extremamente próximas à definição de jogo de Huizinga, que parece ter excluído a 

comicidade de sua obra devido a um julgamento valorativo, em que o riso se encontra 

subjugado ao pensamento dito “sério”. 

Em nossa perspectiva, portanto, se o teórico consegue realizar uma grande 

contribuição ao inserir a noção de “jogo” dentro do campo científico, percebendo-o como 

uma “forma significante”, ele o faz às custas de outros conceitos, como a comicidade, por 

exemplo. Huizinga parece não considerar a possibilidade de a comicidade e a loucura serem 

consideradas como “jogos de representação” na linguagem, no pensamento, nos quadros de 

referência culturais.  

No que se refere à atuação cômica de um palhaço, Huizinga é irredutível: 

“dificilmente pode ser considerada um verdadeiro jogo”. Outras formas de expressão, sejam 

elas teatrais ou ritualísticas, já são aceitas e quem sabe até forçosamente englobadas nas 

características formais do jogo (como é o caso do rito). Sem dúvida, Huizinga não considera 

uma questão fundamental (e histórica): a presença do fenômeno da improvisação nas 

expressões cômicas dos palhaços, nem tampouco a relação de “foco” e “contra-cena” entre os 

atores, fenômenos que alteram para nós, seu diagnóstico. Ao nosso ver, Huizinga busca 

afastar algumas formas (consideradas por ele mesmo como “menores”) do âmbito do jogo, no 

seu esforço de conseguir que seu trabalho tenha uma repercussão favorável dentro do 

pensamento “sério”. 

O nosso ponto aqui é além de tratar da grande contribuição de Huizinga, registrar as 

críticas e contribuições de Roger Caillois e em seguida, complexificar a análise sobre o 

cômico e o riso, tratados superficialmente por Caillois e Huizinga, demonstrando suas 

analogias com o jogo, a improvisação e o ritual, nos capítulos decorrentes. Buscamos 

sustentar que o riso tem um potencial reflexivo que apesar de se apresentar em graduações 

distintas de consciência, produz significados, modifica ou ratifica normas, regras, chega a 

representações ainda não estabelecidas por completo, e tem particularidades importantes e 
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determinantes em sua manifestação empírica. O tempo e o espaço em que ocorre o riso e a 

forma como isto se dá são de essencial importância para a percepção da relação entre o riso e 

a cultura. 

 As características que Huizinga identifica no fenômeno do jogo são extremamente 

próximas àquelas que Van Gennep (apesar de não citado ou indicado no livro) estabeleceu 

para os rituais, no que se refere à separação e demarcação entre fronteiras e atividades da vida 

social. Os argumentos de Huizinga vão também de encontro aos de Turner, fundamentalmente 

quanto à idéia do aspecto lúdico da cultura; de uma criação de uma nova ordem a partir de um 

fenômeno “isolado”, “não sério” (inspiração que Turner retira de Sutton-Smith) e das 

implicações quanto à formação e comportamento das comunidades. Johan Huizinga 

diagnostica um caráter associativo do fenômeno do “jogo”: 

 

As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes, mesmo 

depois de acabado o jogo. É claro que nem todos os jogos (...) levam à fundação de um 

clube. Mas a sensação de estar ‘separadamente juntos’, numa situação excepcional, de 

partilhar algo importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as normas 

habituais, conserva sua magia para além da duração de cada jogo (...) Desde a mais 

tenra infância, o encanto do jogo é reforçado por fazer dele um segredo. Isto é, para nós, 

e não para os outros. O que os outros fazem, ‘lá fora’, é coisa de momento não nos 

importa. Dentro do círculo do jogo, as leis e costumes da vida quotidiana perdem 

validade (HUIZINGA, 2004;15). 

 

Tal concepção pode muito bem ser aproximada aos fenômenos (de formas variadas) de 

communitas, que Turner diagnosticou. Para o autor existem diversos tipos de situações 

interpessoais geradas em momentos de anti-estrutura as quais chamou de communitas. Estas 

configurações permitiriam uma confrontação total de identidades e seriam o lócus da 

socialização em momentos ritualísticos.  

Huizinga traz ainda uma contribuição particular no que se refere ao espírito de 

competitividade do “jogo” ao mencionar a indispensável característica de tensão, que é 

responsável pela absorção dos jogadores. Para o autor, o jogo pode ser visto como uma luta 

por alguma coisa ou uma representação de alguma coisa. A qualidade de “avaliação ética” do 

jogo é algo de grande importância e é derivada desta característica de tensão, visto que a 

atividade coloca à prova certas qualidades do jogador, como a força, habilidade, coragem, 

suas capacidades espirituais, o que faz com que Huizinga trace também paralelos entre o 

“jogo” e o ritual.  

Segundo o teórico, os rituais possuem as mesmas características lúdicas apontadas 

anteriormente, visto que o culto é a forma mais sagrada da seriedade, e que pode ser definido 

em termos lúdicos, pois possui todas as características formais essenciais do jogo: a separação 

espacial (lugar isolado e sacralizado para o culto); o ambiente instável em que qualquer ação 
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exterior ou quebra de regras acabe por retirar o “encanto”; as regras e comunidades formadas 

etc. Entretanto, o termo a definir o processo lúdico do ritual, para o autor, não seria 

“representação”, visto que se trata de uma identificação, uma re-apresentação de um 

acontecimento místico, que por definição, produz efeito a partir da própria reprodução da 

ação. A execução correta dos procedimentos “obrigaria” os deuses a provocar a realização 

efetiva da realidade desejada. 

Para Huizinga, as pessoas se acostumaram a considerar o jogo como antitético com a 

seriedade, fato que não pode ser visto como inteiramente correto. A criança brinca com 

“seriedade”, ou melhor “veracidade” dentro daquilo que sabe constituir um jogo; o esportista 

joga com entusiasmo e dedicação; o ator deixa-se absorver pelo “jogo” da representação 

teatral. Há contudo, para Huizinga, uma restrição: a consciência dos participantes quando 

envolvidos em um jogo difere daquela das pessoas em uma representação mística.  

Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem apresenta uma perspectiva do assunto mais 

voltada à categorias de pensamento e à “criação simbólica” do mundo social. Há uma 

passagem  no final do primeiro capítulo: “A Ciência do Concreto”, que trata da polarização 

entre jogo e rito: 

 

O jogo aparece, portanto, como disjuntivo: ele resulta na criação de uma divisão 

diferencial entre os jogadores individuais ou das equipes, que nada indicaria, 

previamente, como desiguais. Entretanto, no fim da partida, eles se distinguirão entre 

ganhadores e perdedores. De maneira simétrica e inversa, o ritual é conjuntivo, pois 

institui uma união (pode-se dizer aqui uma comunhão) ou, de qualquer modo, uma 

relação orgânica entre dois grupos (que, no limite, confundem-se com a personagem do 

oficiante, o outro com a coletividade dos fiéis) dissociados no início. (Lévi-Strauss, 

1997; 48). 

 

O argumento do teórico francês está ancorado na idéia de que no jogo, a simetria é 

pré-ordenada. Trata-se de uma igualdade estrutural, pois está fundamentada no princípio de 

que as regras são as mesmas para todos os jogadores. Diferentemente, a assimetria é 

engendrada e decorre seja da contingência dos fatos, da intenção, do acaso, ou do talento. Já 

no caso do ritual, Lévi-Staruss argumenta que ocorre o inverso: há uma assimetria pré-

concebida e difundida entre o “profano e o sagrado, os fiéis e o oficiante, mortos e vivos, 

iniciados e não-iniciados etc.”, e neste processo, o jogo “consiste em fazer passarem todos os 

participantes para o lado da parte vencedora através de fatos cuja natureza e ordenação têm 

um caráter verdadeiramente estrutural” (Lévi-Strauss, 1997;48). Esta perspectiva 

“classificatória”é de grande interesse para se pensar em uma “construção da realidade” 

fundamentada em princípios simbólicos: 
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(...) Como a ciência (se bem que aqui, ainda, ou no plano especulativo, ou no prático), o 

jogo produz fatos a partir de uma estrutura: compreende-se, portanto, que os jogos 

competitivos prosperem em nossas sociedades industriais, ao passo que os ritos e os 

mitos, à maneira do bricollage (que estas mesmas sociedades industriais não toleram 

mais senão como hobby ou passatempo), decompõem e recompõem conjuntos factuais 

(no plano físico, sócio-histórico e técnico) e se servem deles como de outras tantas 

peças indestrutíveis, em vista de arranjos estruturais que assumem alternativamente o 

lugar de fins e de meios (Lévi-Strauss, 1997; 48-49). 

 

 Para Lévi-Strauss, a diferenciação conceitual entre jogo e ritual ocorreria no processo 

de distinção de status e posicionamento frente à sociedade. O autor está aliando a dimensão 

meritocrática do jogo, que fornece ao vencedor o lugar no alto da hierarquia com a dimensão 

sagrada do ritual, baseada na divisão polarizada entre o divino e o profano. Lévi-Strauss 

realiza um paralelo entre o ritual de sociedades primitivas e o jogo competitivo de sociedades 

modernas, argumentando que ambos agem na produção de realidades a partir de uma lógica 

estrutural.  

O antropólogo Roger Caillois em seu livro Man Play and Games, também trabalha a 

questão do “mérito” em nossa sociedade competitiva. O autor parte, contudo da análise 

deliberada do livro de Huizinga para só em seguida registrar suas críticas e argmentos 

específicos. Começa, portanto, por ressaltar as contribuições de Homo Ludens para a teoria 

social, para em seguida manifestar algumas observações relevantes. 

 Dentre elas está a discordância de Caillois que o mistério e o segredo possam fazer 

parte da definição de jogo como menciona Hizinga, visto que o jogo tenderia a remover o 

mistério.  Este se faria presente nesta dimensão à medida que o jogo passa a envolver uma 

instituição, e esta sim seria a responsável pela dimensão de “segredo”. 

 Outra crítica de Caillois se refere à definição de jogo é a característica de “desinteresse 

quanto a bens materiais” que Huizinga postula. Com isso, revela o antropólogo, Huizinga 

descarta toda a dimensão de jogos de apostas, que são, de fato muito importantes para a teoria 

dos jogos e para as culturas em que estes jogos se manifestam. A grande contribuição de Man 

Play and Games está no aprimoramento de algumas questões quanto ao caráter de simulação 

e de competitividade do jogo: “Todo jogo de habilidades, por definição, envolve o risco de o 

jogador errar seu lance, a ameaça da derrota, sem a qual o jogo não mais poderia ser 

agradável. De fato, o jogo não é mais divertido para aquele que, por ser demasiadamente 

treinado ou habilidoso, ganha sem esforço e infalivelmente” (Tradução livre do autor. 

Caillois. 2001;7). 

 Quanto ao aspecto de “simulação” do jogo, mesmo consentindo com a importância das 

regras para a criação deste mundo exterior, Caillois sustenta que vários jogos não envolvem 

regras. É o caso das bonecas, carrinhos, “bandido e mocinho”, avião: “(...) jogos, em geral, 
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que pressupõem a livre improvisação, e a atração chefe que consiste no prazer de 

desempenhar um papel, em agir como se fosse outra pessoa ou coisa (...) nesta instância da 

ficção, o sentimento de como se substitui e desempenha a mesma função que as regras” 

(Tradução livre do autor. Caillois. 2001;8). Com este argumento, Caillois postula que os jogos 

são regrados ou ficcionais, visto que o caráter de simulação substitui e orienta o ambiente do 

jogo.  

  A abordagem que Caillois desenvolve frente ao fenômeno do jogo está fundamentada 

principalmente em quatro conceitos desenvolvidos pelo autor: agôn, alea, mimicry e ilinix. 

 O termo agôn foi usado por Caillois para definir um grupo de jogos cuja principal 

característica é a competitividade. Aproximados aos combates, tais jogos criam 

artificialmente uma igualdade de chances, para que cada adversário esteja sob iguais 

condições e, portanto, que a vitória dependa unicamente do mérito individual. Desta forma, o 

triunfo ganha a dimensão de mérito e valor, o jogo tem o objetivo fundamental de estabelecer 

uma relação hierárquica. Os jogos de agôn, esta forma, carecem de muita atenção, 

treinamento intenso, aplicação e o desejo de vencer.  

 O termo alea significa, em latim: jogo de dados. Com tal etimologia, não poderia ser 

utilizado para classificar outros jogos que não os de acaso. Trata-se do oposto perfeito de 

agôn, já que estes jogos independem do jogador que não tem controle do resultado, relegado 

ao acaso. “(…) Ao contrário de agôn, alea nega o trabalho, a paciência, experiência e as 

qualificações (…) no primeiro [o jogador] confia apenas em si mesmo; no último (…) ele 

depende de qualquer coisa exceto de si mesmo. Agôn é uma reivindicação da responsabilidade 

pessoal; alea é a negação da vontade e uma rendição ao destino” (Tradução livre do autor. 

Caillois. 2001;17-18). A maioria dos jogos e situações lúdicas que se apresentam nas 

sociedades envolve ambas as qualidades.   

 Mimicry é a palavra inglesa para mimese, a fuga de si para se tornar outrem. Na 

mimicry o sujeito faz-se crer ou faz os outros crerem que ele é outro. Para Caillois mimicry 

engloba a mascarada, o travestimento, enfim, o disfarce e a representação, e não tem qualquer 

relação com o conceito de alea, embora o agôn não esteja excluído. Com mimicry, o autor 

engloba tanto os fenômenos “teatrais” ou “dramáticos”, que preferimos denominar 

performáticos: “mimicry exibe todas as características de jogo: liberdade, convenção, 

suspensão da realidade e delimitação do espaço e do tempo (...) mimicry é incessante 

invenção. A regra do jogo é uma só: consiste na fascinação do espectador pelo ator, enquanto 

evita um erro que pode levar o espectador a romper o feitiço. O espectador deve deixar-se 

envolver pela ilusão sem desafiar o décor, máscara ou artifício que por um determinado 
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momento ele é solicitado a crer como sendo mais real que a realidade” (Tradução livre do 

autor. Caillois. 2001;22-23).  

 A última classe dos tipos de jogos que Caillois delimita: ilinix, é aquela em que os 

elementos de vertigem são fundamentais. Esta qualidade destrói a estabilidade de percepção 

infligindo pânico e instabilidade onde reinava apenas a paz e lucidez. Trata-se de uma entrega 

a um tipo de espasmo, um choque, uma intoxicação, como existe em vários tipos de dança, 

fenômenos que lidam com a velocidade, com o medo, com drogas entre outras formas de 

levar a mente e o corpo a saírem do eixo racional e estável.  

 Caillois ainda se propõe a dividir os jogos em dois conceitos antagônicos: paidia e 

ludus: 

 

Eles [os jogos] também podem ser colocados em um espectro de dois pólos opostos. Em 

um extremo um princípio quase indivisível, comum à diversão, turbulência, livre-

improvisação, de alegria despreocupada é dominante. Ele manifesta um tipo de fantasia 

incontrolada que pode ser designado pelo termo paidia. No outro extremo (...) há uma 

tendência crescente em atá-la com convenções arbitrárias, imperativas e 

propositalmente tediosas (...) este último princípio é completamente não-prático mesmo 

tendo requerido um montante maior de esforço, paciência, habilidade ou ingenuidade. 

Eu chamo este segundo componente de ludus (Tradução livre do autor. Caillois. 

2001;13). 

 

O termo paidia estaria, portanto, ligado à recreação, impulso, agitação, desregramento, 

enquanto ludus propicia a possibilidade de treino, de desenvolvimento de habilidades, dentro 

de um fenômeno com estruturas mais rígidas: “Ele não tem uma conotação psicológica tão 

precisa como agôn, alea, mimicry ou ilinx, mas por disciplinar paidia, sua contribuição geral 

é fornecer às categorias fundamentais do jogo, sua pureza e excelência” (Tradução livre do 

autor. Caillois. 2001;33). Pode parecer, a primeira vista, que os conceitos de ludus e agôn são 

similares, no que se refere à tensão e à habilidade do jogador. Entretanto, o conflito existente 

em ludus, não se dá entre jogadores, mas sim entre os obstáculos que se apresentam no 

desenvolvimento da atividade. É fato, entretanto, que o conceito de ludus possui uma 

atmosfera de competição. Os obstáculos que define e que se propõe a transpassar, o 

transformam em um “agôn virtual”. 

Para Caillois, são as regras que transformam o jogo em um instrumento de cultura tão 

logo elas tornam-se inseparáveis do jogo. Isto ocorre no momento em que este jogo se torna 

institucionalizado, e então, o elemento ludus se torna dominante. Entretanto, uma liberdade 

elementar é fundamental ao jogo em seu surgimento para que possa estimular a imaginação e 

a fantasia. Esta é a característica libertadora do jogo que mencionava Huizinga e que Caillois 

conceituou como paidia.Coloca-se aqui, para o teórico, uma polarização fundamental em todo 
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processo de manifestação do jogo: a liberdade, criatividade, inventividade da atividade em seu 

surgimento, que em geral se torna regrada, institucionalizada e civilizada ao longo do tempo.   

 Caillois apresenta algumas articulações entre os seis conceitos acima 

apresentados, demonstrando as interfaces entre: ludus e agôn, que ocorrem em jogos mais 

complexos, regrados e intelectualizados como o xadrez; paidia e agon, que se manifestam em 

formas não reguladas de corrida ou luta; ludus e alea, em jogos de paciência, caça-níqueis; 

paidia e alea, na contagem “descomprometida” de objetos; ludus e mimicry no: “(...) teatro 

que fornece a conexão básica entre os dois, disciplinando a mimese até torná-la uma arte rica 

em milhares de rotinas diversas, técnicas refinadas e recursos complexos” (Tradução livre do 

autor. Caillois. 2001;30-31); paidia e mimicry, nas brincadeiras ilusionistas das crianças; 

ludus e ilinx, em atividades como escalada ou esqui; paidia e ilinx nos gritos das crianças, 

andar a cavalo etc.  

 O autor passa a trabalhar também sobre o caráter competitivo que existe na 

sociedade moderna, realizando uma aproximação entre a lei e os jogos. Para Caillois, a lei 

deve buscar estabelecer um balanço mais democrático entre as capacidades e chances, visto 

que a sociedade, ao inverso do que prega como princípio, é uma organização extremamente 

desigual: “saúde, educação, treino, estrutura familiar, são condições externas e decisivas em 

que a prática pode negar a igualdade legal” (Tradução livre do autor. Caillois. 2001;112). 

Desta forma, o autor trabalha com aspectos da idéia de ludus bem como com os conceitos de 

agôn e de alea na sociedade moderna, no que se refere à qualidade meritocrática ou ocasional 

da conquista de uma posição de “destaque”, “sucesso”, “vitória” em nossa sociedade 

competitiva.  

Ao tratar deste assunto, Caillois examina a questão da “identificação” existente neste 

contexto social. Para o autor este conceito é uma forma degradada da mimicry, e trata-se da 

única forma “que pode sobreviver em um mundo dominado pela combinação do mérito e da 

chance. A maioria fracassa na competição ou não é eleito para competir, não tendo chance 

para entrar ou vencer” (Tradução livre do autor. Caillois. 2001;120). É através deste processo 

que emerge a adoração de “estrelas” e “heróis”. Para o autor as pessoas passam a “vencer” 

indiretamente, a partir da identificação com outra pessoa, da devoção frente a alguém que 

aparentemente conseguiu seu sucesso através apenas de seu mérito e recursos individuais:  

 

Quem não deseja tornar-se uma estrela ou campeão? Entretanto, quantos dentre esta 

multidão de sonhadores são desencorajados no primeiro obstáculo? (...) Quantos 

realmente pensam em algum dia enfrentá-los? É por isso que a maioria prefere triunfar 

vicariamente, através dos heróis do filme ou da ficção, ou ainda melhor, através da 
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intervenção de personagens reais e simpáticos como estrelas e campeões (Tradução 

livre do autor. Caillois. 2001;121). 

 

 Para Caillois, este é um dos principais mecanismos compensatórios da sociedade 

democrática, visto que a maioria das pessoas tem a ilusão de que esta alienação se trata apenas 

de uma forma de distração e diversão da monótona, cansativa e maçante vida cotidiana.  

 O que é mais interessante nesta análise de Caillois não é a relação entre jogos, mídia, 

lazer e alienação (já presente no texto clássico de Adorno e Horkhaimer, da Escola de 

Frankfurt), mas sim a conexão que o autor demonstra entre algumas formas lúdicas e a 

conquista de status, mérito e distinção frente aos demais. Ele aponta para uma dimensão 

competitiva e hierárquica “virtualmente” presente em diversas atividades lúdicas, incluindo o 

teatro.   

 Outra teoria que, para parafrasear Geertz, utiliza “a metáfora dos jogos” para pensar a 

sociedade são alguns escritos de Bourdieu sobre sua “idéia de jogo”. No livro Coisas Ditas: 

 

Eu queria reintroduzir de algum modo os agentes, que Lévi-Strauss e os estruturalistas, 

especialmente Althusser, tendiam a abolir, transformando-os em simples epifenômenos 

da estrutura. Falo em agentes e não em sujeitos. A ação não é a simples execução de 

uma regra, a obediência a uma regra. Os agentes sociais, tanto nas sociedades arcaicas 

como nas nossas não são apenas autômatos, regulados como relógios, segundo leis 

mecânicas que lhes escapam. Nos jogos mais complexos – as trocas matrimoniais, por 

exemplo, ou as práticas rituais -, eles investem os princípios incorporados de um habitus 

gerador: esse sistema de disposições pode ser pensado com a gramática gerativa de 

Chomsky – com a diferença de que se trata de disposições adquiridas pela experiência, 

logo, variáveis segundo o lugar e o momento. Esse “sentido do jogo”, como dizemos 

em francês, é o que permite gerar uma infinidade de “lances” adaptados à infinidade de 

situações possíveis, que nenhuma regra, por mais complexa que seja, pode prever 

(Bourdieu. 1990;21). 

 

 Bourdieu admite a fluidez da presença do conceito de “jogo” tanto em situações 

seculares como jurídicas e sociais em nossas sociedades (industrializadas) como em 

sociedades “arcaicas”. Além disso, o teórico ainda relaciona o jogo com seu conceito de 

hábitus: um sistema de disposições adquiridas pela experiência que integra as práticas e as 

representações dos agentes. Trata-se de um conceito que articula categorias de classificação, 

percepção e conhecimento com formas de ação no mundo que apresentam certa regularidade 

ou “lógica”. 

 Bourdieu busca reformular os excessos de abstração em que o estruturalismo 

embrenhou-se, a partir da explosão do conceito de inconsciente. Para tanto, recorre à sua 

noção de “estratégia” ou “senso prático”:  

 

A noção de estratégia é o instrumento de uma ruptura com o ponto de vista objetivista e 

com a ação sem agente que o estruturalismo supõe (recorrendo, por exemplo, à noção 

de inconsciente). Mas pode-se recusar a ver a estratégia como o produto de um 

programa inconsciente, sem fazer dela o produto de um cálculo consciente e racional. 
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Ela é o produto do senso prático como sentido do jogo, de um jogo social particular, 

historicamente definido, que se adquire desde a infância, participando das atividades 

sociais (...) (Bourdieu. 1990;81). 

 

 O teórico recorre à idéia de “jogo” como metáfora da vida social, que possui 

determinações históricas, aspectos e manifestações inconscientes bem como “normas” e “leis” 

formuladas constantemente, à medida em que se “joga o jogo” ou se “leva a vida”: 

 

A imagem do jogo certamente é a menos ruim para evocar as coisas sociais. Entretanto, 

ela comporta alguns perigos. De fato, falar de jogo é sugerir que no início há um 

inventor do jogo, um nomoteta, que implantou as regras, instaurou o contato social. 

Mais grave é sugerir que existem regras do jogo, isto é, normas explícitas, no mais das 

vezes escritas, quando na verdade é muito mais complicado. Pode-se falar de jogo para 

dizer que um conjunto de pessoas participa de uma atividade regrada, uma atividade 

que, sem ser necessariamente produto da obediência à regra, obedece a certas 

regularidades. (...) è preciso falar de regras? Sim e não. Pode-se fazê-lo desde que se 

distinga claramente regra de regularidade. O jogo social é regrado, ele é lugar de 

regularidade. Nele as coisas se passam de modo regular, [no caso Cabila] os herdeiros 

ricos se casam regularmente com caçulas ricas. Isto não quer dizer que seja regra, para 

os herdeiros ricos, desposar caçulas ricas (Bourdieu. 1990;83) 

 

 Para Bourdieu, o conceito de regra engloba tanto um princípio de tipo jurídico 

(norma), que é mais ou menos conscientemente produzido e dominado por agentes, como 

também um conjunto de regularidades objetivas que se impõem a todos aqueles que entram 

num “jogo”, ou seja, jogadas que são normalmente realizadas, regularmente executadas.   

Além disso, o teórico inseriu mais um terceiro sentido, o de “modelo de jogo”, o 

princípio construído pelo cientista para explicar o “jogo”. O autor alerta ainda que há o “risco 

de cair em um dos paralogismos mais funestos das ciências humanas, aquele que consiste em 

tomar, segundo a velha fórmula de Marx ‘as coisas da lógica pela lógica das coisas’” 

(Bourdieu. 1990;79). Para escapar disso, o autor sustenta ser necessário recorrer às 

estratégias, ou seja, o senso prático, ou “sentido do jogo”: 

 

(...) domínio prático da lógica ou da necessidade imanente de um jogo que se adquire 

pela experiência de jogo e que funciona aquém da consciência e do discurso (à 

semelhança por exemplo, das técnicas corporais). Noções como a de habitus (ou 

sistema de disposições), de sentido prático, de estratégia, estão ligadas ao esforço para 

sair do objetivismo estruturalista sem cair no subjetivismo (Bourdieu. 1990;79). 

 

Desta forma, pudemos perceber a conexão eminente entre a idéia de jogo e 

performance, trabalhada no capítulo anterior, no que se refere aos aspectos de 

“enquadramento”, de “liberdade” e “disponibilidade”, de “desinteresse” e “ficcionalidade”, 

que possibilitam certas formas de socialização e que implicam em construções simbólicas 

particulares. Além disso, tanto Bourdieu como Geertz nos levam a utilizar o jogo como uma 

metáfora da vida social (e porque não da teoria social?) através das quais podemos perceber a 
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inter-relação entre certas “normas” vigentes nas sociedades e algumas possibilidades de 

“atuação” nesta e “concepção” da mesma, conquistadas na esfera mesmo da experiência.  

 

2.2. O jogo no Teatro  

 

 As contribuições fundamentais no que se refere à relação do jogo e o teatro são as 

obras de Augusto Boal, Viola Spolin, e Ingrid Koudela. A primeira orientação trabalha um 

paralelo entre a representação e o jogo no sentido de diminuir a distância entre ator-

espectador, para que possa haver uma participação efetiva da platéia na cena. A postura de 

Boal é abertamente política, e seu teatro é “um ensaio da revolução”. 

 Viola Spolin enfoca os jogos teatrais em uma perspectiva de arte-educação, 

trabalhando tanto com o desenvolvimento artístico das crianças como com o processo de 

socialização dos indivíduos através do teatro, para poder chegar no estágio de “liberdade 

individual”, em que um grupo possa estar entretido em um jogo intensamente, de forma a 

possibilitar a espontaneidade de cada participante. Para ela: 

 

O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal 

necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais 

necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de jogar. As habilidades são 

desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao 

máximo e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para oferecer – é este o exato 

momento em que ela está verdadeiramente aberta para recebê-las. A ingenuidade e a 

inventividade aparecem para solucionar quaisquer crises que o jogo apresente, pois está 

subentendido que durante o jogo o jogador é livre para alcançar seu objetivo da maneira 

que escolher. Desde que obedeça às regras do jogo, ele pode balançar, ficar de ponta-

cabeça, ou até voar (SPOLIN 2000;4). 

 

 Nesta perspectiva, o jogo aparece como uma atividade “fundamentalmente social” a 

partir de um problema comum a ser enfrentado por todos os jogadores e/ou pelo grupo. A 

visão da autora sobre as regras do jogo está sempre ligada ao objetivo do jogo, para que todos 

os esforços individuais possam ser somados e não confrontados: “Sem uma autoridade de fora 

impondo-se aos jogadores, dizendo-lhes o que fazer, quando e como, cada um livremente 

escolhe a autodisciplina ao aceitar as regras do jogo (‘desse jeito é mais gostoso’) e acata as 

decisões do grupo com entusiasmo e confiança” (SPOLIN 2000;6). Como nos diz a autora, o 

primeiro passo, o fundamental, para com o jogo é a conquista da liberdade pessoal.  

 Spolin aborda uma questão essencial em nossa sociedade que se apresenta como uma 

barreira no trabalho com jogos: a necessidade de aprovação que temos em toda e qualquer 

atividade em público: “Abandonados aos julgamentos arbitrários dos outros, oscilamos 

diariamente entre o desejo de ser amado e o medo da rejeição para produzir (...) Assim, o fato 
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de depender de outros que digam onde estamos, quem somos e o que está acontecendo resulta 

numa séria (quase total) perda de experiência pessoal” (SPOLIN, 2000;6). 

 Para a autora este embate frente à opinião alheia acaba por causar ora a paralisação 

criativa e a introspecção, ora o egocentrismo e o exibicionismo. Isto não ocorre, segundo a 

autora apenas entre os alunos das oficinas de jogos teatrais, mas também e principalmente 

frente à autoridade estabelecida, o professor, orientador ou diretor que propõe e avalia a 

atividade.  

 

Quando a competição e as comparações aparecem dentro de uma atividade, há um 

efeito imediato sobre o aluno que é patente em seu comportamento. Ele luta por um 

status agredindo outra pessoa, desenvolve atitudes defensivas (dando ‘explicações’ 

detalhadas para as ações mais simples, vangloriando-se ou culpando outros pelas coisas 

que faz) assumindo o controle agressivamente ou mostrando sinais de inquietude (...) a 

competição natural, por outro lado, é parte orgânica de toda atividade de grupo e 

propicia tensão e relaxamento de forma a manter o indivíduo intacto enquanto joga. É a 

estimulação crescente que aparece na medida em que os problemas são resolvidos e que 

outros mais desafiantes lhe são colocados (...) Se quisermos continuar o jogo, a 

competição natural deve existir onde cada indivíduo tiver que empregar maior energia 

para solucionar consecutivamente problemas cada vez mais complicados (...) 

solucionados (...) trabalhando harmoniosamente com os outros para aumentar o esforço 

ou trabalho do grupo (SPOLIN, 2000;10). 

 

 Esta passagem é muito elucidadora na medida em que a autora demonstra que o 

elemento de “tensão” do jogo deve ser distinto do elemento “competição”. Em outras 

palavras, o jogo teatral precisa ser cooperativo, e a disputa de status e reconhecimento devem 

ser banidas desta atividade. Entretanto, o processo educacional/artístico da oficina de jogos 

teatrais deve suscitar o interesse e objetivos de auto-superação, de desafio, de busca de um 

aprendizado, para que o aluno possa dedicar-se e entregar-se à atividade que executa.  

 Ingrid Koudela, a tradutora de Viola Spolin no Brasil, autora de Jogos Teatrais, livro 

baseado em sua experiência da aplicação do método de Spolin em algumas escolas paulistas, 

argumenta sobre a diferenciação entre o “jogo dramático” e o “jogo teatral”: 

 

O processo de jogos teatrais visa a efetivar a passagem do jogo dramático (subjetivo) 

para a realidade objetiva do palco. Este não constitui uma extensão da vida, mas tem 

sua própria realidade. A passagem do jogo dramático ou jogo de faz-de-conta para o 

jogo teatral pode ser comparada com a transformação do jogo simbólico (subjetivo) no 

jogo de regras (socializado) (Koudela.1998;44) 

 

 Como visto, trata-se de um processo de treinamento e “desopilação” da criança para 

que esta atinja o estado de “espontaneidade”, ao mesmo tempo em que se objetiva trabalhar 

com o gesto simbólico, ou seja, a busca de codificação e interpretação de significados em uma 

relação de comunicação propriamente teatral, que só pode ocorrer se o grupo estiver 

comportando-se efetivamente como grupo. O acordo do grupo com as regras do jogo é 
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fundamental, visto que institui um objetivo comum. “A regra estabelece uma estrutura que 

prefigura o parâmetro para a ação lúdica”, ao determinar um problema a ser solucionado, que 

dependerá, contudo, da atitude de cada jogador: “Esta concentração da atenção gera energia e 

estabelece a relação direta com os acontecimentos e com o parceiro (...) quando o indivíduo 

percebe que não existe a imposição de modelos ou critérios de julgamento e que o esquema é 

claro, ele deixa de lado o medo de se expor (subjetivismo) e participa da ação conjunta” 

(Koudela.1998;48). 

 Esta proposta de Spolin, que Koudela reproduz é muito similar aos objetivos 

fundamentais de um dos diretores e teóricos teatrais brasileiros mais conhecidos no exterior: 

Augusto Boal. Para ele não há a distinção entre artistas e não-artistas. Concebendo todos 

como artistas, o teórico frisa a questão da educação como processo de diferenciação. Além 

disso, Boal atenta para as implicações de censura e bloqueio da vida séria e responsável que 

nos é imposta, louvando a falta de auto-censura infantil: “(...) ‘brincar’ é usar parte da 

realidade, criar e ensaiar formas de transformação. Estamos brincando, estamos tentando, 

você está ensaiando, você está ficando mais forte, de maneira que poderá ir em frente e 

transformar a realidade” (BOAL. In: DELGADO & HERITAGE. 1999;190).  

 O criador do tão famoso Teatro do Oprimido radicaliza esta postura de silenciamento 

levada a cabo pelas autoridades, e constrói sua “poética” sobre estes alicerces. O teatro é um 

instrumento ideológico, que promove a catarse e a sublimação de posturas rebeldes e 

revolucionárias. Portanto, Boal propõe dar possibilidade de voz e expressão aos espectadores, 

através de sua participação no fenômeno teatral: 

 

Para que se compreenda bem esta Poética do Oprimido deve-se ter sempre presente seu 

principal objetivo: transformar o povo, ‘espectador’ ser passivo no fenômeno teatral em 

sujeito, em ator, em transformador da ação dramática. Espero que as diferenças fiquem 

bem claras: Aristóteles propõe uma Poética em que os espectadores delegam poderes ao 

personagem para que este atue e pense em seu lugar; Brecht propõe uma Poética em que 

o espectador delega poderes ao personagem para que este atue em seu lugar, mas se 

reserva o direito de pensar por si mesmo, muitas vezes em oposição ao personagem. No 

primeiro caso, produz-se uma ‘catarse’; no segundo, uma ‘conscientização’. O que a 

Poética do Oprimido propõe é a própria ação! O espectador não delega poderes ao 

personagem para que atue nem para que pense em seu lugar: ao contrário, ele mesmo 

assume um papel protagônico, transforma a ação dramática inicialmente proposta, 

ensaia soluções possíveis, debate projetos modificadores: em resumo, o espectador 

ensaia, preparando-se para a ação real. Por isso, eu creio que o teatro não é um 

revolucionário em si mesmo, mas certamente pode ser um excelente ‘ensaio’ da 

revolução. O espectador liberado, um homem íntegro, se lança a uma ação! Não 

importa que seja fictícia: importa que é uma ação (BOAL. 1983;138-39). 

 

 Para isto, Boal fundamenta seu trabalho de ensaios em processos que envolvem jogos 

teatrais, fazendo inclusive compilações de diversos jogos com diferentes finalidades teatrais 
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em 200 Jogos para atores e não-atores com vontade de dizer algo através do teatro e Jogos 

para atores e não-atores. Entretanto, no teatro de Boal, os jogos não se restringem apenas ao 

processo de treinamento dos atores, mas eventualmente constituem a própria estrutura das 

cenas apresentadas. É o caso do “Teatro-Fórum”: “O Teatro-Fórum é um tipo de luta ou jogo, 

e, como tal, tem suas regras (...) Devemos evitar o fórum selvagem, em que cada um faz o que 

quer e substitui quem bem entende. As regras do Teatro-Fórum foram descobertas e não 

inventadas – são necessárias para que se produza o efeito desejado: o aprendizado dos 

mecanismos pelos quais uma opressão se produz, a descoberta de táticas e estratégias para 

evitá-la e o ensaio destas práticas” (BOAL. 1998;28). 

 Trata-se de uma cena ensaiada e trabalhada por atores que a apresentam para um grupo 

de espectadores que é convidado a intervir diretamente na performance. O tema deve ser 

instigante, para envolver os espectadores e a cena, segundo Boal, deve “conter um erro 

dramático”, para que os “espect-atores” se proponham a retificá-lo. A apresentação torna-se, 

portanto, interativa, e diversas discussões, propostas, cenas são realizadas. O conceito não 

podia ser mais bem definido: “teatro-fórum”.   

 Como vimos, o recurso do jogo cativa seus integrantes pelo seu aspecto lúdico, pelo 

seu descomprometimento e pela liberdade que propicia. Pode-se apresentar como um 

processo de treinamento de atores, de construção de uma unidade de grupo, de liberação da 

necessidade de “aprovação” dos outros, bem como pode ser uma estrutura explícita que 

forneça a base para a improvisação, uma vez que as regras e objetivos tornem-se claras 

também para a platéia.  

A dimensão socializadora, libertadora, criativa e inovadora do jogo aparecem nestas 

contribuições retiradas da teoria teatral, encontrando eco nas formulações teóricas pontuadas 

anteriormente. É neste domínio separado, desinteressado e não-sério do mundo que outras 

formas de atuação e pensamento podem aflorar. E isto se dá a partir da experimentação, “o 

jogo só se aprende jogando”, participando física e mentalmente (simbolicamente) da 

atividade. Além disso, os jogos das sociedades e das comunidades nos apontam para 

qualidades, princípios e características fundamentais de seus contextos, como já havia 

destacado Caillois, e também o fazem Spolin, Boal e Geertz, no exemplo ilustrativo da briga 

de galos balinesa. 
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3. COMICIDADE 

 

3.1. A comicidade nas Ciências Sociais 

 

George Minois em História do Riso e do Escárnio escreve logo no primeiro capítulo: 

“O riso é um caso muito sério para ser deixado para os cômicos. É por isso que, desde 

Aristóteles, hordas de historiadores, de psicólogos, de sociólogos e de médicos, que não são 

nada bobos, encarregam-se do assunto (...)” (MINOIS. 2003;15).  

Efetivamente, apesar do riso ter tido sempre em maior ou menor grau ao longo da 

história um caráter subalterno ao pensamento sério, trata-se de um tema recorrente nos mais 

variados escritos e obras da filosofia, literatura e do pensamento social. Talvez seja pelo fato 

de sua recorrência, difusão e permanência na vida social que ele tenha fomentado tantas 

interpretações, teorias, explicações e aplicações ao longo dos séculos, emergindo, na 

atualidade como um elemento fundamental para a compreensão do pensamento e 

representações de contextos culturais e históricos, seja na atualidade ou em épocas passadas.  

 Procuraremos explicitar estes aspectos a partir das obras de Verena Alberti, Georges 

Minois e Mikhail Bakhtin, tendo menos o objetivo de sintetizar estas majestosas contribuições 

teóricas do que demonstrar como o riso, a comicidade, as festas, os jogos, o lazer são lentes 

que nos permitem uma compreensão substancial sobre a vida social do contexto em que 

emergem.  

 Verena Alberti mapeia magistralmente as contribuições derivadas do riso e seu objeto, 

o risível, na história do pensamento ocidental. Resgatando as teorias de Platão, Aristóteles, 

Cícero, Quintiliano, Hobbes, Kant, Jean Paul, Bérgson, Nietzsche, Battaile, Freud, Foucault, 

entre outros, Alberti aborda os aspectos relacionados ao riso, ao cômico, ao jogo, o 

inconsciente, o impensável, o indizível, dando um passo importante na exploração de um 

assunto há muito tempo teorizado, mas que nunca conseguiu grande status entre os objetos do 

pensamento “sério”.  

 

(...) São muitas as categorias ligadas ao nosso objeto de estudo: humor, ironia, comédia, 

piada, dito espirituoso, brincadeira, sátira, grotesco, gozação, ridículo, nonsense, farsa, 

humor negro, palhaçada, jogo de palavras ou simplesmente jogo (...) Chamo de risível o 

objeto do riso em geral, aquilo de que se ri – seja a brincadeira, a piada, o jogo, a sátira 

etc. Assim, risível aqui, na maioria dos casos, corresponde ao que também recebe o 

nome de cômico (ALBERTI, 2002;25). 

 

Para Alberti, a hierarquia no que se refere ao binômio riso-seriedade está estabelecida 

em favor da seriedade desde os tempos de Sócrates. Em Platão temos a primeira teoria do 
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riso, que é concebido como um “prazer falso”, uma vez que este se manifesta juntamente com 

uma dose de “dor”, e por tal motivo, não pode dar acesso às características do Bem e da 

Verdade como é o caso com as formas de “prazer puro”, das belas formas, das cores e do 

conhecimento. A autora argumenta que há um julgamento moral do riso em Platão, tanto 

daquele que é risível quanto daquele que ri. O indivíduo sujeito ao riso, na teoria do filósofo, 

é fundamentalmente alguém que desconhece a si mesmo e que é “fraco” de “qualidades 

gerais”. O julgamento moral do indivíduo que ri deve-se ao fato de que ao invés de 

entristecer-se com o mal dos outros, ri da situação e por isto, comete uma injustiça. No geral, 

nos coloca Alberti, para Platão a comédia é duplamente condenável, pois produziria obras 

sem valor de verdade e teria relação com a parte inferior do mundo das idéias, sendo, como 

toda a arte uma mera imitação do Bem. Além disso, o riso nutre as paixões e os excessos 

sendo que a razão prega a moderação e o equilíbrio. 

 Para Aristóteles, (talvez o filósofo mais misterioso no que se refere à comicidade, 

devido ao desaparecimento do livro II da Poética, que trataria especificamente do assunto) a 

comédia é uma arte poética, que representa as ações humanas baixas (mas nem por isto 

valorada de forma negativa), no que se refere ao que poderia ocorrer na ordem do “verossímil 

e do necessário, e não do que efetivamente aconteceu” (ALBERTI, 2002;49). Uma das 

qualidades características da comédia é o emprego muito evidente de metáforas e outros 

“nomes” (termo dado pelo filósofo para personagens, sujeitos lógicos e psicológicos), que 

quando se tornam demasiado desmedidos e fora de propósitos, trazem um efeito de 

comicidade ampliada. A comicidade não causa dor nem destruição, opera sobre defeitos 

morais e físicos, sendo inofensiva e insignificante.  

 Aristóteles participa também de uma linha de pensamento sobre o riso que trabalha 

com a abordagem física do “próprio do homem”. É de Aristóteles a formulação de que “o 

homem é o único animal que ri” e o filósofo registra pensamentos sobre a importância 

fundamental do diafragma no riso (que separa o alto do baixo, os pensamentos do corporal).  

 Para o filósofo, o risível pode estar contido nos homens, discursos ou atos, dividindo a 

comicidade em duas categorias, a de “ação” e a de “palavras”. Quanto aos atos dos homens, 

percebe a comicidade em relação ao seu produtor como de três formas: o ironista, que busca o 

prazer individual em detrimento dos outros; o fanfarrão que leva a outrem o prazer e o fazedor 

de chistes. Quanto às palavras, Aristóteles trabalha a relação entre o riso e a retórica, 

exemplificando que o jogo de palavras e os chistes (a troca de letras numa palavra ou de 

palavras numa frase) são recursos que suscitam a comicidade, desde que evidenciem no 
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discurso os dois sentidos da palavra em uso: o ordinário e o veiculado, visto que o efeito 

surpresa de resultado diferente do esperado, é algo caracteristicamente cômico.  

Cícero continua esta tradição teórica da comicidade na retórica em De oratore, 

retomando a visão de Aristóteles de que o riso é derivado de uma torpeza moral ou física e é 

produzido com a apresentação desta questão de maneira não-torpe. Sua utilização na retórica 

deve ser algo funcional para atingir o objetivo do orador, uma vez que deve haver limites e 

razões para o emprego do riso: “(...) o emprego do risível torna o ouvinte benevolente, produz 

uma agradável surpresa, abate e enfraquece o adversário, mostra que o orador é homem culto 

e urbano, mitiga a severidade e a tristeza, e dissipa acusações desagradáveis” (IN: ALBERTI, 

2002;58).  

Para Cícero, bem como Aristóteles, o risível também pode ser dividido em risível de 

palavras, que englobam a alegoria, a metáfora, a antífrase, a antítese, as palavras de duplo 

sentido, a alteração na frase, as palavras ao pé da letra, e o risível de coisas (do que não for 

cômico devido à utilização de palavras), ou seja, tanto o argumento do discurso (o que se diz, 

finge dizer ou deixa a adivinhar), quanto à ação do discurso (voz, gestos, tom de voz), 

incluindo neste campo o riso resultante das ações do pensamento.  

Quintiliano trabalha em Institutio oratoria na decorrência da obra de Cícero, fazendo 

ainda algumas complementações. Uma delas é a tese de que o riso poderia ser extraído de 

outrem, de si ou de elementos neutros: “No que concerne aos outros, ou repreendemos, ou 

refutamos, ou humilhamos, ou replicamos, ou iludimos. No que diz respeito a nós, falamos 

rindo, e, para retomar a expressão de Cícero, dizemos palavras que beiram o absurdo. Porque 

as mesmas palavras que são asneiras se nos escapam por imprudência, passam por elegâncias 

se é um fingimento (...)” (IN: ALBERTI, 2002;64). O terceiro gênero é o dos elementos 

neutros que não estão relacionados a nós ou aos outros, como a decepção da expectativa, a 

utilização deturpada de palavras entre outros meios.  

Quintiliano contribui com a questão do risível ao mencionar, segundo Alberti, que as 

fontes do pensamento sério e risível são as mesmas e que a diferença se dá na ordem do 

discurso, do emprego sério (nas coisas honestas e graves) e do não-sério (nas coisas baixas e 

torpes): “A simulação e o fingimento acabam resolvendo a questão ‘o que faz rir’, explicando 

tanto a diferença entre seriedade e brincadeira quanto os três lugares onde se encontra o riso” 

(IN: ALBERTI, 2002;66). 

 A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento – O Contexto de François 

Rabelais é um livro de Mikhail Bakhtin fundamental e de enorme importância no que se 

refere à cultura popular e comicidade naquele período histórico. O autor recupera a obra deste 
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erudito francês devido à ligação com as fontes populares que percebe especificamente em 

Rabelais, e que, segundo o teórico, permite esclarecer domínios fundamentais da cultura 

cômica popular.  

Bakhtin argumenta nesta obra que uma mudança de postura frente ao fenômeno do 

riso da Idade Média e Renascimento ocorreu no séc. XVII. Nesse período, com o Antigo 

Regime, o riso perdeu sua qualidade de verdade, importância e valor que perduraram até o 

Renascimento. Ele passou então a ter uma abrangência parcial, um valor negativo e 

desimportante.  

O riso no Renascimento tem para Bakhtin, uma visão de mundo profunda, pois é uma 

das formas capitais de expressão da História, do homem, do particular e universal, consistindo 

um ponto de vista diferente do sério que, exatamente por isso, permite o acesso exclusivo a 

aspectos extremamente importantes da vida. Segundo o autor, do séc. XVII em diante o riso 

não foi mais visto como relevante, como expressão de concepção do mundo, podendo referir-

se apenas a aspectos parciais e sem valor, pois, para o pensamento sério dessa época, o que é 

essencial e importante no mundo não pode ser cômico. 

Esta empreitada de análise de tal modificação frente ao riso ao longo da História é de 

particular importância, segundo Bakhtin, pois ao longo dos tempos o riso popular foi 

modificado, transformado no registro, reinterpretado. Foram-lhe aplicadas censuras, valores, 

críticas infundadas, derivadas de idéias e noções burguesas que não podiam trazer à luz o 

verdadeiro aspecto do riso. A obra de Bakhtin nos traz assim importante compreensão do 

fenômeno da comicidade, do carnaval, das festas populares e das relações entre classes sociais 

em sua dinâmica simbólica ao longo da história, bem como a ilustração destas posições 

especificamente na obra de François Rabelais. 

O mundo do riso e da comicidade populares, segundo Bakhtin, consiste em uma 

reação às formas sérias, religiosas e feudais da época, e pode ser dividido em três categorias 

de manifestações: 1) nos ritos e espetáculos; 2) nas obras cômicas verbais (orais e escritas) e 

3) nos gêneros de vocabulário familiar e grosseiro. Estas são as dimensões das manifestações 

cômicas populares que o teórico se propõe a analisar: 

 

Ainda mais, certas formas carnavalescas são uma verdadeira paródia do culto religioso. 

Todas essas formas são decididamente exteriores à Igreja e à religião. Elas pertencem à 

esfera particular da vida cotidiana. Por seu caráter concreto e sensível graças a um 

poderoso elemento de jogo, elas estão mais relacionadas às formas artísticas e animadas 

por imagens, ou seja, às formas do espetáculo teatral. E é verdade que as formas do 

espetáculo teatral da Idade Média se aproximavam na essência dos carnavais populares, 

das quais constituíam até certo ponto uma parte. No entanto, o núcleo dessa cultura, isto 

é, o carnaval, não é de maneira alguma a forma puramente artística do espetáculo teatral 

e, de forma geral, não entra no domínio da arte. Ele se situa nas fronteiras entre a arte e 
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a vida. Na realidade, é a própria vida apresentada com os elementos característicos da 

representação. Na verdade, o carnaval ignora toda a distinção entre atores e 

espectadores. Também ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária. Pois o palco 

teria destruído o carnaval (e inversamente, a destruição do palco teria destruído o 

espetáculo teatral). Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez 

que o carnaval, por sua própria natureza existe para o povo (Bakhtin. 1999;6). 

 

Bakhtin quer dizer que, embora haja analogias entre o carnaval e o “teatro”, no 

carnaval, a própria vida se re-interpreta de uma outra forma, livre de sua realização cotidiana 

e de atributos específicos do espetáculo teatral. O carnaval é baseado no riso popular e opõe-

se às festas oficiais, que tinham por objetivo sancionar o status quo. Esta interação livre e 

libertária entre as pessoas, a qual o teórico refere-se como “privilégios excepcionais de 

licença e impunidade”, acabava por criar um tipo de comunicação e interação particulares 

bem como formas especiais de vocabulário e gesto, liberadas das normas da etiqueta e da 

decência. 

 

A linguagem carnavalesca “(...) caracteriza-se principalmente, pela lógica original das 

coisas “ao avesso”, “ao contrário”, das permutações constantes do alto e do baixo (“a 

roda”), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, travestis, degradações, 

profanações, coroamentos e destronamentos bufões. A segunda vida, o segundo mundo 

da cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um 

“mundo ao revés”. É preciso assinalar, contudo, que a paródia carnavalesca está muito 

distante da paródia moderna puramente negativa e formal; com efeito, mesmo negando, 

aquela ressuscita e renova ao mesmo tempo. A negação pura e simples é quase sempre 

alheia à cultura popular. (Bakhtin. 1999;10). 

 

 É claro que este riso encontrava-se relegado para fora das esferas oficiais da vida 

cotidiana, dominada pelo culto religioso, pelo ascetismo, a cerimônia feudal e estatal, a 

etiqueta social e de outros gêneros em que a ideologia se manifesta em suas formas de 

opressão e conformação. O tom sério afirmava-se como a única forma de expressão da 

verdade, do bem, do que era importante e fundamental. Entretanto, segundo Bakhtin, esta 

postura trazia a necessidade de se legalizar, fora da igreja, do mundo oficial e canônico, as 

formas cômicas que estavam excluídas desta concepção e que eram as difusoras fundamentais 

da alegria, do riso e da burla. O riso conseguiu com isto formar seu espaço não-oficial mas 

quase legal, que possuía nas festas (do asno, dos loucos, riso pascal, riso de natal), rituais, 

imagens e temas particulares os principais veiculadores de sua concepção de mundo baseada 

no “baixo material e corporal”, o princípio e característica fundamental vigente que Bakhtin 

identifica até o séc. XVI. 

O riso carnavalesco é, para o autor, antes de mais nada um riso festivo, que não é 

individual, mas ao contrário, de todo o povo: todos riem uma vez que o riso é geral, universal. 

Riem inclusive dos próprios burladores (riem mesmo daqueles que estão rindo), sendo que o 

povo não se exclui de tornar-se objeto do riso. Mas a questão fundamental deste riso e aliás, 
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de todo o gênero cômico que Bakhtin denominou de “realismo grotesco”, é seu caráter 

ambivalente e positivo: 

 

O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, e como tal, opõe-

se a toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento e 

confinamento em si mesmo, a todo caráter ideal abstrato, a toda pretensão de 

significado destacada e independente da terra e do corpo (Bakhtin. 1999;17-19).  

 

Como nos fala Bakhtin, o traço fundamental do realismo grotesco é o rebaixamento, 

isto é, a transferência ao plano material e corporal, de tudo o que é tido como elevado, 

espiritual, ideal e abstrato Trata-se de uma “degradação do sublime” que não tem um caráter 

formal ou relativo, mas sim um sentido puramente topográfico: o “alto” é o céu; o “baixo” é a 

terra. A terra é o princípio de absorção, nascimento e ressurreição, é o túmulo, o ventre e o 

seio materno, o valor topográfico do baixo no seu aspecto cósmico. No seu aspecto corporal, 

(que segundo Bakhtin não está nunca separado com rigor do seu aspecto cósmico) o alto é 

representado pela cabeça, e o baixo pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro. O realismo 

grotesco e a paródia medieval baseiam-se nessas significações absolutas:  

 

Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão com a terra concebida 

como um princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento: quando se degrada, 

amortalha-se e semeia-se simultaneamente, mata-se e dá-se a vida em seguida, mais e 

melhor. Degradar significa entrar em comunhão com a parte inferior do corpo, a do 

ventre e dos órgãos genitais, e portanto com atos como o coito, a concepção, a gravidez, 

o parto, a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais. A degradação 

cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. E por isso não tem apenas 

um valor destrutivo, negativo, mas também um positivo, regenerador: é ambivalente, ao 

mesmo tempo negação e afirmação. Precipita-se não apenas para o baixo, para o nada, a 

destruição absoluta, mas também para o baixo produtivo, no qual se realizam a 

concepção e o renascimento, e onde tudo cresce profusamente (Bakhtin. 1999;17-19). 

 

 Era preciso inverter as estruturas hierárquicas de superior e inferior, levar o perfeito, o 

acabado, o elevado ao domínio do “baixo” material e corporal para que o nascimento 

posterior a sua morte fossem possíveis. A cultura popular da Idade Média pode ser vista para 

Bakhtin, como o drama da vida corporal, do coito, do nascimento, crescimento, alimentação e 

necessidades naturais. Este corpo não era o individual, particular mas o “(...) grande corpo 

popular da espécie, para o qual o nascimento e a morte não eram nem o começo nem o fim 

absolutos, mas apenas as fases de um crescimento e uma inovação ininterruptos” (Bakhtin. 

1999;76). Desta forma é no corpo que se manifesta esta concepção cósmica e esta postura que 

não reconhece questões de individualidade e particularidade. Para Bakhtin esta é a concepção 

grotesca do corpo:  

 

(...) Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do resto do 

mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia 
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seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo que ele se abre ao mundo 

exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, 

através dos orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca 

aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. É em atos como o coito, a 

gravidez, o parto, a agonia, o comer, o beber, e as satisfações das necessidades naturais, 

que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que ultrapassa seus 

próprios limites (Bakhtin. 1999;23). 

 

 Já as grosserias e obscenidades modernas conservaram apenas os aspectos negativos 

deste núcleo grotesco, visto que humilham o destinatário segundo sua referência ao “baixo 

corporal absoluto”, sem comportar o sentido ambivalente e regenerador, estando 

fundamentadas apensa em uma concepção valorativa dos sistemas significantes.  

 Deste aspecto universal do riso decorre ainda uma característica fundamental: sua 

ligação indissolúvel com a liberdade. Trata-se é claro, de uma liberdade relativa, o luxo do 

riso permitido dentro das fronteiras efêmeras das festas e ritos. Estas eram interrupções 

provisórias do sistema oficial que habilitavam o povo ao domínio da liberdade utópica. O 

Estado e a Igreja eram obrigados a fazer concessões às festas, aos elementos que eram ao 

mesmo tempo uma “válvula de escape” e os portadores de uma verdade popular não-oficial, 

do universalismo e liberalismo marcantes do riso da Idade Média.  

 O riso opõe-se ao sério e oficial à medida que se associa com o processo de 

constatação da vitória do medo e da dominação características do mundo sério oficial e 

autoritário. Tudo o que era terrível converte-se em terra, em corpo, em substâncias 

devoradoras e procriadoras, regeneradoras de algo maior e melhor: “é por isso que o riso da 

festa popular engloba um elemento de vitória não somente sobre o terror que inspiram os 

horrores do além, as coisas sagradas e a morte, mas também sobre o temor inspirado por todas 

as formas de poder, pelos soberanos terrestres, a aristocracia social terrestre, tudo o que 

oprime e limita” (Bakhtin. 1999;79-80). O teórico argumenta que esta libertação do riso age 

também no “grande censor interior”, que doma o medo individual do sagrado, do autoritário e 

do poder. 

 Bakhtin admite que a consciência da liberdade “só podia ser limitada e utópica. Por 

isso seria inexato crer que a desconfiança que o povo nutria pela seriedade e seu amor pelo 

riso (...) se revestiam sempre de um caráter crítico, consciente e deliberadamente 

oposicionista” (Bakhtin. 1999;82). Os homens da Idade Média participavam igualmente da 

vida oficial e da carnavalesca, ao lado das paródias dos cultos religiosos, tem-se a aceitação 

sincera do mesmo, coexistindo nas consciências. 

 A cultura cômica popular, como visto, encontrava-se isolada da oficial em pequenas 

ilhas de festas, ritos e recreações: “É no fim da Idade Média que se inicia o processo de 
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enfraquecimento mútuo das fronteiras entre a cultura cômica e a grande literatura. Formas 

inferiores começam cada vez mais a infiltrar-se nos domínios superiores da literatura” 

(Bakhtin. 1999;82) e passam a penetrar em todas as esferas da vida religiosa. Para Bakhtin, é 

na obra de Rabelais que este processo chega a seu apogeu, e portanto, esse passa a ser seu 

recorte fundamental de estudo. 

 Bakhtin, antes de dedicar seu estudo completamente à obra rabelaisiana, buscou 

realizar uma retrospectiva histórica das apropriações da comicidade e do grotesco ao longo 

dos tempos. Com o regime da monarquia absoluta do século XVII, o racionalismo descartiano 

e o classicismo tornam inadmissível a ambivalência do grotesco, fazendo com que os gêneros 

elevados de expressão se libertassem inteiramente da influência da tradição cômica popular, 

que passava a viver apenas nos limites da cultura oficial, sofrendo manipulações: 

 

(...) Romperam-se os laços com os aspectos essenciais da vida prática e da concepção 

de mundo, com o sistema organicamente unido das imagens populares e carnavalescas. 

A obscenidade tornou-se estritamente sexual, isolada, limitada ao domínio da vida 

privada. Ela não tem lugar no sistema oficial de concepções e imagens. Os demais 

elementos do cômico e da praça pública sofreram as mesmas transformações. Eles 

foram amputados do todo que os mantinha, o “baixo” material e corporal ambivalente e 

perderam por causa disso seu verdadeiro sentido (Bakhtin. 1999;93).   

 

 No séc. XVIII os “escritores da luzes” foram para Bakhtin, os que menos 

compreenderam estas questões da comicidade popular e da festa da praça pública, devido à 

sua particular hostilidade e críticas à obra de Rabelais, que, como diz o teórico é a expressão 

literária suprema da cultura popular operante na idade Média e no Renascimento. O 

racionalismo abstrato, a negação da história e a falta de dialética são os fatores que fizeram 

com que os autores não compreendessem a ambivalência do riso e da festa popular. Para 

Bakhtin, a vida cotidiana que se formava no processo infindável de suas contradições não 

podia ser medida pelo critério da razão. 

 

No século XVIII o processo de decomposição do riso da festa popular que, durante o 

Renascimento penetrara na grande literatura e na cultura, chegou ao seu termo, ao 

mesmo tempo que o processo de formação dos novos gêneros da literatura cômica, 

satírica e recreativa que dominarão no século XIX. Estabeleceram-se também as formas 

reduzidas do riso: humor, ironia, sarcasmo, etc. que evoluirão como componentes 

estilísticas dos gêneros sérios (principalmente no romance) (Bakhtin. 1999;103). 

 

 Na época pré-romântica há uma ressurreição particular do grotesco, conformado com 

um novo sentido: agora ele é utilizado para refletir uma visão do mundo particular, subjetiva e 

individual, em contraste com a orientação popular e universal dos séculos precedentes: “É 

preciso sublinhar ainda uma vez que o aspecto utópico (“a idade de ouro”) revela-se no 

grotesco pré-romântico, não na forma do pensamento abstrato ou das emoções internas, mas 
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na realidade total do homem: pensamento, sentimentos e corpo. A participação do corpo num 

outro mundo possível, a faculdade de compreensão do corpo adquire uma importância capital 

para o grotesco” (Bakhtin. 1999;42). 

No Romantismo, entretanto, o grotesco foi utilizado como reação aos moldes e 

cânones clássicos do século XVIII, que impregnavam uma tendência de seriedade, um 

racionalismo marcado, o autoritarismo do Estado e da lógica formal, um didatismo e 

utilitarismo e uma tendência ao perfeito. Aparecem então, figuras como Shakespeare e 

Cervantes que encabeçam a nova orientação grotesca do Romantismo, mas que encontram-se 

isolados e solitários em seu contexto histórico. 

 Depois do Romantismo, a partir da segunda metade do século XIX, Bakhtin afirma 

que o interesse pelo grotesco diminui visivelmente na literatura. Aparece entretanto, a questão 

da  sátira como condenação moral, como demonstração e explicitação de um excesso que 

“não deveria existir”: “O século XIX burguês só tinha olhos para a comicidade satírica, o riso 

retórico, triste, sério e sentencioso (...)” (Bakhtin. 1999;44). 

Esta perspectiva defendida no fim do séc. XIX, apesar de grandemente criticada por 

Bakhtin, nos traz alguns pontos relevantes para nosso objeto. Henri Bérgson em seu livro O 

Riso, ao tentar contribuir para uma teoria geral do riso, nos ilustra com clareza a perspectiva 

da época. Segundo o autor, para que a comicidade se instaure na dinâmica social, alguns 

requisitos precisam ser cumpridos. O primeiro é a “anestesia do coração”, ou melhor, o 

afastamento momentâneo dos sentimentos para que haja a utilização da inteligência pura: 

“Mas essa inteligência deve permanecer em contato com outras inteligências. Esse é o terceiro 

fato para o qual desejamos chamar a atenção. Não saborearíamos a comicidade se nos 

sentíssemos isolados. Parece que o riso precisa de eco”. (BERGSON, 1899;4). 

Esta passagem nos alerta de início para o caráter social do fenômeno cômico, que, 

segundo Bergson, ocorre quando a atenção de um grupo de indivíduos se volta para apenas 

um deles, enquanto os outros o analisam de forma insensível, utilizando a inteligência 

somente. Disto decorrem dois fatores para a situação que aqui analisamos: o fator “exposição” 

e o fator “crítica”. Para que esta comicidade se produza, é necessário um foco comum a todos 

(o que torna o fenômeno coletivo) e um comentário realizado (que articula noções individuais 

e coletivas). 

Bergson em uma passagem ainda nos diz: “Acreditamos que acabará por depreender a 

seguinte lei: pode tornar-se cômica toda deformidade que uma pessoa bem-feita consiga 

imitar” (BERGSON, 1899;17). A imitação, para o teórico, seria a identificação daquilo que há 

de automático no gesto, nas atitudes, nos movimentos, discursos, que o executor, por sua vez, 



 55 

não tenha notado. O cômico, neste sentido, é inconsciente para quem o realiza, e o foco e o 

comentário geral serão cômicos a partir da “distração” do indivíduo em questão: 

 

A comicidade é esse lado da pessoa pelo qual ela se assemelha a uma coisa, aspecto dos 

acontecimentos humanos que, em virtude de um tipo particular, imita o mecanismo 

puro e simples, o automatismo, enfim o movimento sem a vida. Exprime, portanto, uma 

imperfeição individual ou coletiva que exige correção imediata. O riso é essa correção. 

O riso é certo gesto social que ressalta e reprime certa distração especial dos homens e 

dos acontecimentos” (BERGSON, 1899; 64-65). 

 

O riso carrega sempre, segundo o autor, esta noção de trote “social”, de castigo e 

humilhação. É o mecanismo pelo qual os costumes que não se enquadram na categoria social 

do “correto” ou “aceitável” são castigados. Bergson argumenta que a vida e a sociedade 

exigem uma atenção constante, uma elasticidade do corpo e do espírito, uma capacidade de 

adaptação frente ao fluxo da vida.  Toda sua teoria se respalda na idéia de que o fenômeno da 

comicidade é sempre decorrente da identificação e comentário de uma rigidez identificada no 

outro. Esta rigidez, este vício, este mau-jeito, é o que o teórico conceitua como “enrijecimento 

da vida” ou “distração da vida” e pode se manifestar na fisionomia, nas atitudes, na moral, e 

torna a “vida”, compreendida como mudança, processo, evolução mero automatismo, 

mecanismo ou rótulo que o riso ressalta e gostaria de corrigir. 

Em Bergson, esta idéia de efeito “corretivo” ou “punitivo do riso” é a ilustração do 

que Bakhtin nos demonstrou quanto à paródia nas formas modernas, que apenas manteve a 

característica de degradação, perdendo sua qualidade regeneradora da Idade Média e do 

Renascimento. Por isto, estas manifestações foram re-apropriadas e re-interpretadas ao longo 

do tempo apenas segundo seu aspecto, na terminação de Bakhtin: “negativo”. Uma questão 

que parece estar atrelada a esta é a idéia de individualidade em sua relação com a comédia. 

Nas formas cômicas populares da Idade Média, segundo Bakhtin: “(...) o corpo e as coisas 

individuais não coincidem ainda consigo mesmo, não são idênticos a si mesmos, como no 

realismo naturalista dos séculos posteriores; formam parte ainda do conjunto material e 

corporal do mundo em crescimento e ultrapassam, portanto, os limites de seu individualismo; 

o particular e o universal ainda estão fundidos numa unidade contraditória” (Bakhtin. 

1999;21). 

Em Bergson, como vimos, trata-se de um efeito social insensível para com uma 

postura individual a-social: “ (...) É cômica a personagem, que segue automaticamente seu 

caminho sem se preocupar em entrar em contato com os outros. O riso estará lá para corrigir 

sua distração e para tirá-la de seu sonho (...) Por isso, ela faz pairar sobre cada um, senão a 

ameaça de correção, pelo menos a perspectiva de uma humilhação que, mesmo sendo leve, 
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não deixa de ser temida. Essa deve ser a função do riso. Sempre um pouco humilhante para 

quem é seu objeto, o riso é de fato uma espécie de trote social” (BERGSON, 1899;100-101). 

 A este aspecto punitivo do riso moderno, Bakhtin opõe o “verdadeiro” riso”, 

“ambivalente” e “universal” do grotesco medieval que aponta a arbitrariedade da “regra”, do 

poder e do signo: 

 

Na realidade, a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidade 

inumana em que se baseiam as idéias dominantes sobre o mundo. O grotesco derruba 

essa necessidade e descobre seu caráter relativo e limitado. A necessidade apresenta-se 

num determinado momento como algo sério, incondicional e peremptório. Mas 

historicamente as idéias de necessidade são sempre relativas e versáteis. O riso e a visão 

carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade unilateral e 

as pretensões de significação incondicional e intemporal e liberam a consciência, o 

pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o 

desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que uma certa “carnavalização” da 

consciência precede e prepara sempre as grandes transformações, mesmo no domínio 

científico (Bakhtin. 1999;43). 

 

 Estas posições de Bakhtin estão em consonância com os argumentos de Verena 

Alberti, fundamentalmente no que se refere à análise do riso no panorama intelectual do 

século XX. A atenção a autores fundamentais e a densidade teórica do livro de Alberti nos faz 

retomar algumas de suas passagens e teorias, que serão fundamentais para as questões a serem 

trabalhadas nos capítulos seguintes. Alberti, em seu livro, também trata da relação entre 

norma e desvio: 

 

O riso revelaria assim que o não-normativo, o desvio e o indizível fazem parte da 

existência (...) O estatuto do riso como redentor do pensamento não poderia ser mais 

evidente. O riso e o cômico são literalmente indispensáveis para o conhecimento do 

mundo e para a apreensão da realidade plena. Sua positivação é clara: o nada ao qual o 

riso nos dá acesso encerra uma verdade infinita e profunda, em oposição ao mundo 

racional e finito da ordem estabelecida (ALBERTI, 2002;12). 

 

 Para a autora, Freud em seu livro O chiste e sua relação com o inconsciente, traz uma 

teoria do riso. Sustenta que o chiste tem um processo de formação análogo ao sonho, visto 

que também recorre ao arcabouço do inconsciente para buscar as formas de expressão através 

das quais consegue prazer: “a origem do prazer no chiste é o jogo com as palavras e os 

pensamentos na infância, que cessa tão logo a crítica ou a razão declaram sua ausência de 

sentido (...) o chiste lutaria então sucessivamente contra dois poderes: a razão ou o julgamento 

crítico, de um lado, e a repressão à agressão e à obscenidade, de outro (...)”(ALBERTI, 

2002;17).  

Os jogos de palavras, os chistes de reflexão, são prazerosos para Freud, como nos diz 

Alberti, pois consistem na possibilidade de pensar sem obrigações intelectuais, sem o esforço 

da utilização ‘séria’ das palavras. Tal jogo de palavras liga duas séries de idéias separadas, e 
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quanto maior a distância e diferença destas idéias, maior o prazer que resulta desta liberação. 

Nestes fenômenos, a ‘idéia da palavra” (imagens sonora, escrita, lida e de movimento) 

ultrapassa a significação da palavra (relação da palavra com a idéia da coisa – associações 

visuais, táteis e acústicas). Apesar de a ação cômica e o humor não se localizarem no 

inconsciente como o chiste, elas integram o pré-consciente, o que faz com que para Freud, o 

objeto do riso em geral opunha-se à esfera consciente da razão e da crítica. 

 De forma semelhante Lévi-Strauss concebe o riso como uma “conexão rápida e 

inesperada de dois campos semânticos distanciados” (ALBERTI, 2002;18). Os homens 

seriam dotados de uma “reserva de atividade simbólica” que seria liberada frente a fenômenos 

cômicos e, sem poder ser dissipada, ativaria um mecanismo muscular para tal fim: “Percebe-

se assim que a racionalidade do cômico difere da racionalidade pela qual normalmente 

apreendemos o mundo, e essa diferença (...) é a própria causa do riso, pois ela se transforma 

em contrações musculares” (ALBERTI, 2002;18). 

 Verena Alberti constata uma certa tendência de atribuir ao riso um lugar-chave no 

pensamento moderno a partir das obras de Ritter, Bataille, Nietzsche e Foucault. Trata-se da 

busca filosófica do “impensável”, da procura desvinculada de toda crença e de toda 

pressuposição: “(...) O riso de Foucault é provocado por um ‘não-lugar’: um espaço aonde o 

pensamento não chega e onde a linguagem não pode manter juntas as palavras e as coisas (...) 

o não-sério, ou o não-lugar da linguagem, seria então o lugar onde as palavras não significam 

as coisas e ‘jogam’ entre si como nos jogos de infância – uma ausência de sentido que torna 

esse lugar inacessível ao pensamento. Para Foucault, o riso daí resultante provém da 

impossibilidade clara de pensar aquilo” (ALBERTI, 2002;16-19). 

 É, entretanto, a partir da retomada da obra de Battaille que Alberti confere ao riso um 

caráter protagônico no panorama intelectual. A autora distinge entre o “riso clássico” (cujo 

efeito cômico se dá a partir do contraste entre sentido e incoerência) e o “riso trágico” 

(presente nas obras de Bataille e Nietzsche) que trataria da destruição, da “cessação de ser” a 

partir da morte e do desconhecido, que faria o sentido desaparecer. Tanto Nietzsche quanto 

Battaille associam em suas obras o não-sério, o riso, com o impensado, a 

necessidade/impossibilidade de ultrapassar os limites do pensamento. Este “nada”, este não-

lugar do riso permite realizar uma distinção, separando o não-sentido (nonsense) e o 

inconsciente do nada, da cessação do ser e à morte. “Pode-se dizer que o ato de pensar o riso 

sempre foi definido pelo sério, que excluía o riso, considerando-o incapaz de dizer algo sobre 

o pensamento” (ALBERTI, 2002;24). Alberti demonstra como o riso é um conceito ao 
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mesmo tempo filosófico e histórico, uma vez que é uma relação historicamente determinada e 

que no entanto, ajuda a definir o pensamento moderno. 

 A seguir, a autora explana a teoria de John Morreall, que reduz as produções teóricas 

sobre o riso ao longo da história a três teorias tradicionais: a da “superioridade”, em que o riso 

seria manifestação de superioridade do sujeito frente ao objeto do riso, a da “incongruência”, 

que explicaria o riso como reação intelectual a algo não esperado e não-lógico e a do “alívio” 

que encara o riso como liberação da energia nervosa. O riso também pode ser de 

“acolhimento” ou “exclusão”, como nos diz Eugène Dupréel, referindo-se ao caráter alegre ou 

maléfico do riso. Helmuth Plessner adiciona a estas interpretações a visão do riso como 

impossibilidade de resposta. 

 A autora ainda registra algumas contribuições específicas das Ciências Sociais em seu 

livro. A nós, nos interessa principalmente sua retomada da postura da antropologia frente ao 

fenômeno: 

 

“No universo das ciências sociais, por exemplo, observa-se a recorrência do caráter 

transgressor do riso. Trata-se, na maioria dos casos, de uma transgressão socialmente 

consentida: ao riso e ao risível seria reservado o direito de transgredir a ordem social e 

cultural, mas somente dentro de certos limites. Na antropologia, por exemplo, alguns 

estudos salientam que o espaço de consentimento do riso é culturalmente marcado, 

quase como se ele tivesse uma função social” (ALBERTI, 2002;30). 

 

 A ligação do riso com o espaço da desordem acaba por colocá-lo como norma. As 

relações jocosas analisadas por Mauss seriam momentos de relaxamento frente a uma norma 

estabelecida. Radcliffe-Brown concebe as relações jocosas como uma institucionalização da 

transgressão de faltar ao respeito e admite a elas um valor de liberdade e purgação. Pierre 

Clastres mostra que os índios do Chaco paraguaio ridicularizam no nível mitológico o que é 

proibido no nível “real”. Mary Douglas admite que o joke é “um anti-rito que desvaloriza os 

patterns dominantes, destruindo a hierarquia e a ordem” (ALBERTI, 2002;31). 

 Na visão de Goffman, a sociedade e a linguagem não são um campo restrito de 

possibilidades, mas sim, campos em perspectiva, que levam em consideração as 

possibilidades. Para o autor e sua referência inicial nesta teoria, Gregory Bateson, o plano da 

linguagem e das relações sociais “as atividades não-sérias, ou ‘não reais’, como o jogo, a 

fantasia, o joke ou o cômico, são pensadas fora das estruturas de oposição do tipo ‘ordem’ 

versus ‘desordem’. O importante não seria o riso e o risível constituírem um espaço de 

transgressão ou de subversão da norma, mas pressuporem o estabelecimento de um nível 

metacomunicativo, ou de um frame, no interior do qual tudo o que se passa é jogo (play)” 

(ALBERTI, 2002;32). 
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 Percebemos com estas contribuições a qualidade particular da comicidade nas 

sociedades, que sempre salienta sua diferenciação da “norma” social, ora indicando que a 

comunicação não “é para ser levada a sério”, ora consistindo uma outra dimensão em que a 

linguagem e a racionalidade não apresentam as mesmas regras e permitem diversas outras 

posturas, ações ou representações. A comicidade é por definição, para utilizar o conceito de 

Geertz, um fenômeno de “metacomentário social”.   

 

3.2. A comicidade no Teatro 

 

Efetivamente não há na teoria teatral nenhum grande encenador ou teórico cômico que 

tenha se tornado paradigma e ganhado espaço na área cênica, como nos incontáveis cânones 

que se apresentam no gênero dramático (exceto, talvez por Dario Fo, a ser trabalhado em 

seguida). Existem é claro, dramaturgos de renome, que escreveram obras fundamentais ao 

longo da história: desde a Grécia com Aristófanes, Roma com Plauto e Terêncio, passando 

pelo Romantismo de Shakespeare, sem esquecer é claro de Moliére, até chegarmos na 

atualidade (tendo sido inevitavelmente injusto nesta breve enunciação de nomes de autores) 

com Dario Fo. Talvez o único “movimento” que trouxe algumas propostas efetivas 

(extremamente práticas) de encenação tenha sido a Commedia dell’Arte italiana, que serve até 

hoje de inspiração para propostas cênicas.  

Desta forma, será mais proveitoso desenvolver aqui não uma proposta de análise 

literária das contribuições dramatúrgicas destes expoentes da comicidade, mas uma 

abordagem que traga à luz alguns pontos sobre uma figura fundamental e nuclear para a 

comicidade no teatro: o palhaço. 

Para tanto, iremos apresentar alguns argumentos de José Guilherme Magnani, 

presentes em Festa no Pedaço, Mário Fernando Bolognesi em Palhaços e do próprio ator, 

diretor, encenador, escritor (e ganhador do prêmio Nobel de Literatura) Dario Fo com Manual 

Mínimo do Ator, por quem começamos: 

 

Certos atores vestem uma bolinha vermelha no nariz, calçam sapatos descomunais e 

guincham com voz de cabeça, e acreditam estar representando o papel de um autêntico 

clown. Trata-se de uma patética ingenuidade. O resultado é sempre enjoativo e 

incômodo. É preciso convencer-se de que alguém só se torna um clown em 

conseqüência de um grande trabalho, constante, disciplinado e exaustivo, além da 

prática alcançada somente depois de muitos anos. Um clown não se improvisa. 

Atualmente, o clown tornou-se um animador de festas de crianças: é sinônimo da 

puerilidade simplória, da candura digna de um convite de aniversário, do 

sentimentalismo babão. O clown perdeu sua antiga capacidade de provocação, o seu 

empenho moral e político. Em outros tempos, o clown exprimia a sátira à violência, à 

crueldade, à condenação da hipocrisia e da injustiça. Faz apenas alguns séculos, era 
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uma catapulta obscena, diabólica. Nas catedrais da Idade Média, nos capitéis e nos 

frisos dos portais podemos encontrar representações de cômicos bufos em atitudes 

provocativas com animais, harpias, mostrando com escárnio até mesmo o seu próprio 

sexo (FO. 1999;304-05). 

 

Nesta passagem, Dario Fo critica a utilização puramente “exterior” da figura do clown 

(“bolinha vermelha no nariz, (...) sapatos descomunais”), ressaltando elementos essenciais 

para a construção de um Clown segundo sua perspectiva, que consiga inserção, densidade e 

relevância em sua atuação. Para isto, nos diz Fo, que busca também contribuir para a 

legitimação da área cômica frente à encenação séria, a necessidade de exercício diário para o 

domínio do personagem, bem como a capacidade de provocação e o empenho moral e político 

são essenciais. O palhaço, nos ensina Bolognesi, é autor e ator de suas esquetes, criando 

entradas que demonstram as características de suas personagens. De fato, a interpretação dos 

palhaços esta voltada à “exploração máxima das expressões corporais, incluindo as faciais, e 

tem um lugar exclusivo de repouso semântico: o corpo, que está em constante alerta para a 

improvisação e que tem nas reações da platéia seu necessário impulso” (Bolognesi, 2003, 

p.70). 

 Com uma perspectiva distinta de Fo, mais analítica, etimológica e menos prescritiva, 

Magnani neste trecho, também nos traz grandes contribuições à figura do palhaço: 

 

O termo palhaço vem do italiano pagliaccio, que significa vestido de palha, designando 

também o pano grosseiro do colchão de palha. Como este cômico vestia uma roupa 

larga como um saco e de pano rústico (semelhante ao forro dos colchões), o nome 

passou, por analogia a designá-lo. Esse artista (...) é também conhecido por outros 

nomes: clown, toni, arlequim, pierrot, Auguste. Estas denominações, no entanto, 

conotam matizes diferentes ao personagem cujas origens remontam às tradições das 

mímicas gregas e romanas, sendo encontrado nas feiras populares medievais, nas cortes 

reais e na Commedia dell’Arte italiana. Clown, por exemplo, parece ser uma corruptela 

da palavra inglesa clod, que significa camponês, colono, e por extensão, rústico. (...) 

Caracterizado mais tarde como um personagem de rosto lírico, muito branco, 
ricamente vestido e com chapéus em forma de cone, contracenava com o outro cômico 

de roupas pobres, ingênuo, trapalhão - o palhaço. (...) O clown não se apresenta mais 

(...) vestido com apuro - “boa pinta” e com boa lábia - conserva a característica de 

tentar aproveitar-se da ingenuidade de seu partner, através de artimanhas e espertezas 

(MAGNANI, 1984;104)  

 

Bolognesi adota uma perspectiva um pouco distinta de Magnani. Para ele, este palhaço 

acima caracterizado, com a dupla Clown e Augusto, é um fenômeno específico do circo 

moderno. O autor propõe um “distanciamento do olhar” no que se refere à comparação muitas 

vezes realizada (como foi o caso de Magnani), entre o circo que conhecemos e o circo greco-

romano. Salienta o caráter religioso destas atividades, destinadas à deusa Circe; o ethos 

guerreiro e militarista do povo romano, interessado na coragem, perigo e sensualidade das 

batalhas de gladiadores; e principalmente o vínculo com o Estado Romano, que tinha nos 
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divertimentos e jogos públicos sua principal política pública (pão e circo). Portanto, 

Bolognesi estabelece as origens dos palhaços na Commédia dell’Arte italiana, e 

fundamentalmente, no aparecimento do circo, com os irmãos Astley. 

 Realizadas as devidas relativizações, sabemos contudo, que as figuras cômicas datam 

de muito tempo na história ocidental, e recorrendo a Dario Fo, temos algum registro do 

cômico conhecido como “bobo da corte”. Este personagem aparecia normalmente em textos 

“morais” ou moralidades da Idade Média e chamava-se sot, isto é, louco. Tinha a função de 

inserir comentários cômicos ou sarcásticos e deixar mais leve a obra em que atuava. Era ele 

que realizava as reviravoltas necessárias na narrativa, e tinha, em sua própria fragilidade (a 

loucura), sua maior força e possibilidade de atuação. 

 O bobo da corte é uma figura dificilmente esquecida quando se trata de relembrar as 

origens dos palhaços, bem como outros movimentos de extrema importância, a Commedia 

dell’Arte, e também o teatro de jograis, que, segundo Fo ocorre em um período sobreposto à 

Commedia. Estes movimentos estendem sua influência até os clowns e o teatro de variedades, 

tendo a improvisação e o “incidente” (acasos), segundo Fo, como os elementos fundamentais 

dos estilos. 

A Commedia dell’Arte é um movimento do teatro popular que teve origem na Itália e 

expandiu-se para grande parte do mundo. Apareceu como uma forma de resposta ao teatro 

religioso, privilegiado e elitista, que valorizava os costumes e condutas religiosas e tinha uma 

tendência erudita, sendo encenado somente em latim. A Commedia apresentava as 

características inversas: dirigia-se ao povo, ao invés de valorizar o texto, tinha como foco a 

expressão corporal e o virtuosismo dos atores. Ao latim respondia com tramas em língua 

vernácula e roteiros improvisados chamados cannovaccios. A moralidade e os bons costumes 

eram deixados de lado, sendo que o foco estava no entretenimento e diversão do público.  

Tratava-se de grupos estabelecidos de “atores profissionais” em que cada um assumia 

um “tipo” característico (talvez até universal) dentre os variados estereótipos sociais: o velho 

“pão-duro” e dinheirista, o “contador de vantagens”, a mocinha apaixonada, o intelectual 

“alienado” etc. Estes personagens eram fixos, representados e desenvolvidos durante toda a 

vida do ator, que com sua prática e experiência de palco, passava a representá-lo com grande 

facilidade. Desta forma, o teatro era realizado al improviso (?), com o apoio de um roteiro de 

situações ou mesmo apenas com uma ordem de entrada e saída dos personagens, chamado 

soggeto. Como nos diz Fo, o improviso era fundamental neste movimento do teatro medieval, 

bem como os “incidentes”, situações freqüentemente imprevisíveis, que eram utilizadas para 

amplificar os efeitos dramáticos e trazer reviravolta aos momentos “cansativos” das 
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apresentações. Além dessas características, o autor refere-se às “esquetes”, chamadas lazzi 

que os atores dominavam e cujo efeito e repercussão já haviam testado e que podem ser vistas 

como “incidentes organizados”, pertencentes a um repertório de centenas de situações 

notadamente cômicas. 

Como esperado, esta manifestação da comicidade popular, satírica, grotesca, que 

incidia sobre os “papéis sociais” e retratava, através de estereótipos, os integrantes das elites 

das comunidades, acabou por provocar hostilidades, e a história dos cômicos foi prejudicada 

por incidentes nada casuais, causados pelas autoridades. Dario Fo nos fala da censura imposta 

pelos jesuítas durante o século XVII (após a Reforma). Fazendo com que desaparecesse o 

cômico, o bêbado, a mulher intrometida, nas palavras de Fo “todo e qualquer personagem que 

estabeleça provocação e dialética (...) o poder, qualquer poder, teme, mais do que tudo, o riso, 

o sorriso, a troça, a gargalhada. Pois a risada denota senso crítico, fantasia, inteligência, 

distanciamento de todo e qualquer fanatismo” (FO. 1999;188).  

 Dario Fo nesta passagem nos alerta para a problemática poder versus comédia que nos 

acompanhará no decorrer do trabalho. Assim como os jesuítas, os “detentores do poder” dos 

séculos seguintes tiveram, de fato, muito incômodo com os comediantes, que trabalhavam, na 

realidade sobre questões muito sérias, apontando automatismos morais, estereótipos, 

coerções. Segundo esta visão, fica ainda mais interessante a notícia de que o circo moderno 

teve sua origem na elite da sociedade inglesa, espalhando-se para as outras elites e sociedades, 

e modificando-se com o tempo, tornou-se o principal abrigo destas figuras cômicas.  

Bolognesi trata do assunto do surgimento do circo moderno com cuidado. Philip 

Astley é considerado seu concretizador, com a utilização de um picadeiro circular coberto por 

uma lona. O circo, em seu surgimento consistia apenas de números de equilíbrio realizados 

sobre cavalos, destinados para a elite da sociedade inglesa. A “pompa”, o “status”, o 

“sublime” e o império do homem sobre o animal eram as grandes características desta 

manifestação. 

Entretanto, os profissionais cômicos não tinham desaparecido com as censuras. Como 

nos diz Bakhtin, eles apareciam em situações específicas, em festas, celebrações, ritos e 

sobreviviam principalmente atuando em apresentações que ocorriam nas feiras das cidades. 

Ao longo do tempo, tornou-se necessário “versatilizar” um pouco o repertório “rígido” do 

circo e de suas acrobacias com animais. Esta foi a porta de entrada para toda uma gama de 

artistas que até então tinha sido relegada à marginalidade das manifestações culturais: 

 

(...) O clown estreou no picadeiro como um cavaleiro desajeitado, que cai 

constantemente do animal e que o monta de trás para a frente, dentre outras proezas 
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(...) O contato com outras modalidades artísticas dos saltimbancos provocou a adoção 

do mesmo procedimento para com as demais habilidades. Assim, criaram-se clowns 

saltadores, acrobatas, músicos, equilibristas, malabaristas, etc. Contudo, para todos 

estes tipos prevalece o intento maior de provocar o relaxamento cômico, um registro 

oposto à demonstração de habilidade dos artistas da pista. A busca da comicidade vem 

enfatizar o corpo grotesco, em contraponto à sublimidade do ginasta (Auguet, 1974, 

p.42 IN:Bolognesi, 2003, p.64-65). 

 

O clown atual tem uma grande influência dos circos, devido ao fato de que neste 

espaço, tal personagem conseguiu consolidar-se e trabalhar segundo determinado “estilo” até 

hoje. Esta forma de apresentação cômica que os clowns instituíram no circo, foi ganhando 

adeptos, visto que agradava a uma população muito mais ampla do que a elite, e que as 

apresentações permitiam inovações diversas, diferentemente das apresentações eqüestres para 

a pequena nobreza da época. Segundo Bolognesi, as apresentações de acrobacia com cavalos 

passou a ser intercalada com pequenas entradas cômicas, montadas “ao inverso”. Esta é uma 

possibilidade de explicação etimológica do termo “reprise” até hoje adotado no circo pelos 

palhaços quando se referem às entradas que geralmente não usam a palavra. 

 Vimos assim qual foi a porta de entrada do clown no circo moderno. Tal atividade de 

entretenimento foi estabelecendo vínculos e contatos com os artistas das feiras da Idade 

Média, que também possuíam diversas especialidades e origens. Houve no decorrer deste 

processo uma grande fusão de estilos, técnicas e formas diferentes de comicidade: 

 
A tradição italiana encontrou-se com a dos clown ingleses, provocando uma 

aproximação de tipos. Desse encontro, resultou uma sugestiva fusão que teve como 

ponto terminal a concepção do clown moderno e circense. Isso se deu a partir da 

caracterização externa (indumentária e maquiagem, principalmente) e do estilo de 

interpretação dos atores (...) Essa transformação ocorreu no final do século XVIII e 

veio a se consolidar no XIX, especialmente a partir da criatividade de um ator inglês do 

teatro de variedades chamado Joseph Grimaldi (1778-1837). Herdeiro da tradição das 

feiras, da commedia dell’arte e do teatro de pantomima, Grimaldi, apesar de jamais ter 

ocupado um picadeiro de circo, é considerado o criador do clown circense, a ponto de 

seu cognome “Joe”, ou “Joey”, ser tomado, na Inglaterra, como sinônimo de palhaço. 

(Bolognesi, 2003, p.63). 

 

 Este processo de fusão de estilos é algo inerente à constituição do circo moderno, 

móvel por excelência, popular, acessível e comunicativo, em uma palavra, integrador. A 

hibridez é uma característica que aparece neste momento e junto com o estilo mambembe 

constituem duas características essenciais dos circos. 

 

A partir de meados do século XIX os interlúdios cômicos foram se firmando até se 

tornarem uma parte essencial do espetáculo de circo. O clown cada vez mais 

distanciava-se da atuação voltada para os palcos dos teatros e se especializava na 

performance circense, buscando o tom parodístico e jocoso das várias habilidades que 

o circo apresentava. Paulatinamente foi se firmando a distinção entre os excêntricos e 

os clowns “shakespearianos”. A categoria dos primeiros inclui todos aqueles que 

usavam das proezas circenses para alcançar o cômico, tais como os clowns acrobáticos, 
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os equilibristas, malabaristas, etc., incluindo os clowns musicais. Os “shakespearianos” 

ou “falantes”, se firmaram na dupla Clown Branco e Augusto (Bolognesi, 2003, p.71-

72). 

 

 Esta distinção histórica dos clowns está ligada a um imperativo de ordem muito 

superior, a proibição do uso do diálogo. Para que os atores e artistas pudessem falar em suas 

apresentações, uma autorização do Estado era necessária. Isto causava uma polarização entre 

os teatros (privilegiados com esta sanção) e os artistas populares. Bolognesi registra que em 

1863 que Napoleão III acabou com os privilégios dos atores de teatro, permitindo a utilização 

da palavra nos picadeiros, o que deu vida nova ao jogo clownesco. 

Os clowns continuaram modificando com o decorrer do tempo suas formas de atuação 

e caracterização, trabalhando, como na Commedia dell’Arte, cada vez mais sobre um 

determinado “papel”, função e estilo específicos. É neste contexto que se estabelece a dupla 

cômica “Clown e Augusto” e, para caracterizá-los, retornamos a Bolognesi: 

 

O Clown Branco retomou as influências originais do Pierrô de Grimaldi e Deburau, 

depurando-as. A maquiagem abandonou os traços grotescos que se viam em Grimaldi e 

se voltou para uma pureza romântica, melancólica, sentimental e rica em plasticidade 

do Pierrô, tal como interpretado por Jean-Gaspard Deburau (1796-1846), no Teatro dos 

Funâmbulos, em Paris. O Clown Branco tem como característica a boa educação, 

refletida na fineza dos gestos e a elegância nos trajes e nos movimentos. Ele mantém o 

rosto coberto por uma maquiagem branca, com poucos traços negros, geralmente 

evidenciando sobrancelhas, e os lábios totalmente vermelhos. A cabeça é coberta por 

uma boina em forma de cone. A roupa traz muito brilho. O tipo, assim, recupera, no 

registro cômico, a elegância da tradição aristocrática, presente na formação do circo 

contemporâneo (...) Augusto é um tipo de palhaço que tem como marca característica o 

nariz avermelhado. Ele não cobre totalmente a face com a maquiagem, mas ressalta o 

branco nos olhos e na boca. Sua característica básica é a estupidez e se apresenta 

freqüentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. No Brasil, encontra-se no 

termo palhaço o equivalente mais apropriado do Augusto, ainda que englobe outros 

tipos e possa, com isso, fundir-se ao clown (Bolognesi, 2003, p.72-74). 

 

 Estes dois personagens que começaram a se estabelecer no fim do século XIX 

inauguram uma estrutura cênica cômica que permanece até a atualidade (embora cada 

configuração tenha particularidades próprias). Neste momento, de consolidação do circo 

moderno, a sociedade já apresentava mudanças significativas: as estruturas de classes 

começam a apresentar-se e influenciar a constituição destas figuras cômicas que 

personificarão a estratificação social, a moral e os atributos da sociedade capitalista. O 

Augusto passa a representar justamente o tipo marginal, devido a sua “inaptidão generalizada” 

frente as coisas mais elementares, sendo o exemplo personificado da ineficácia em um 

universo voltado exatamente à eficácia e à racionalidade. 

 

No Augusto, tudo é hipérbole. A roupa é larga, os calçados são imensos, a maquiagem 

é exagerada, e enfatiza sobremaneira a boca, o nariz e os olhos. Essa figura que está 

presente na atualidade do circo brasileiro, é fruto direto da sociedade industrial e de 
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suas contradições. O toque diferencial residia justamente nos ingredientes individuais e 

subjetivos que o artista adicionou à relativa rigidez dos tipos e máscaras cômicos. 

Portanto, características psicológicas associaram-se à fixidez do tipo, abrindo caminho 

para a diferenciação e individualização dos palhaços. Essas são as características 

básicas dos palhaços que conquistaram lugar no circo, a partir das duas últimas décadas 

do século XIX e que se mantém até a atualidade. A dupla Augusto e Clown Branco, 

então, veio a solidificar as máscaras cômicas da sociedade de classes. O Branco seria a 

voz da ordem e o Augusto, o marginal, aquele que não se encaixa no progresso, na 

máquina e no macacão do operário industrial. (Bolognesi, 2003, p.78). 

 

Esta retrospectiva da história e formação dos clowns é de grande importância no nosso 

caso, pois em seguida, iremos propor uma análise de manifestações contemporâneas, para 

cuja compreensão é importante dominar algumas referências históricas. Comecemos, 

portanto, com certas generalidades comuns a todas estas figuras, qualidades e características 

dos palhaços que Magnani, com muita propriedade, sintetiza: 

 

O palhaço - pelos nomes que ostenta, pelas roupas que veste, pelos gestos, falas e 

traços que o caracterizam - sugere a falta de compromisso com qualquer estilo de vida, 

ideais, instituições ou objetivos. Aparece como um ser absolutamente deslocado, 

ridículo, ingênuo, impossível de ser levado a sério. Personagem ambígua por 

excelência, adquire forma e valor em situações concretas, como o coringa do baralho; é 

esse seu descomprometimento, sua aparente ingenuidade, no entanto que lhe dão o 

poder que tem, como o bufão do rei: pode zombar de tudo e de todos, impunemente. 

(...) É ele que põe em ridículo a todos, desmascarando tanto o clown, o poder, 

santos, cultos, religiões. Mas pode ser ele mesmo o objeto de zombaria, ser 

ludibriado, ser induzido a dizer aquelas palavras que os demais jamais 

ousariam proferir (MAGNANI, 1984; 104-5). 

 

Tais liberdades destes clowns, que compreendemos como uma certa “licença poética” 

de grande alcance (quase universal), permitem diversas formas de atuação aos palhaços. Estes 

trabalham sempre utilizando-se de noções da moral, costumes, “justiça” para chegarem a 

resultados diferentes, segundo idiossincrasias e particularidades. O que nos interessa no 

momento, é esta licença que o clown evoca, por sua simples existência, de agir e falar do que 

quiser e de remeter a condições e realidades amplas e estruturantes do contexto em que 

vivemos.  

O palhaço trabalha assim com um distanciamento frente à realidade, com uma atuação 

oculta atrás de uma maquiagem branca, roupas extracotidianas e um nariz vermelho 

inconfundível (nomeado por Fo como a menor máscara do mundo). É através desta máscara 

que o clown, com suas “brincadeiras”, com sua presença irreal, com estereótipos e situações 

extremas, nas palavras de Bolognesi “evidenciam os limites psicológicos e sociais do existir”. 

Ao trabalhar com tipos (ou máscaras) sociais, os palhaços escancaram as estreitas fronteiras 

do social: 
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Os clowns, assim como os jograis e os cômicos dell’arte, sempre tratam do mesmo 

problema, qual seja, da fome: a fome de comida, a fome de sexo, mas também a fome 

de dignidade, de identidade, de poder. Realmente, a questão que abordam 

constantemente é de saber quem manda, quem grita. No mundo dos clowns só existem 

duas alternativas: ser dominado, resultando no eterno submisso, a vítima, como 

acontece na Commedia dell’Arte; ou dominar, assim surge a figura do patrão, o que dá 

as ordens, insulta, manda e desmanda. E os Toni, os Pagliacci, os Auguste lutam para 

sobreviver, rebelando-se algumas vezes... mas, normalmente, se viram (FO. 1999;305). 

 

Este tema da dominação de que fala Dario Fo reflete exatamente a mesma 

argumentação que fazia Bakhtin, quando comentava que a comicidade popular era um 

processo de reversão da dominação, de controle do medo do sagrado, das autoridades, do 

poder. Esta “licença poética” inerente à comicidade permite que se trate de assuntos 

fundamentais aos homens através de um “disfarce” de brincadeira e não-seriedade. 

 

No teatro satírico (...) um personagem chegava até a ir ao proscênio para insultar o 

público, apoiado por todo o coro. E quanto mais hábil sua capacidade de provocar e 

questionar o público, maior era a estima e o aplauso que lhe dedicavam, afora alguns 

ferimentos. Isto era extremamente vantajoso para o autor, principalmente se fossem 

reais as razões expressas na sátira, se o jogo cômico não se encerrasse em si mesmo ou 

se se ultrapassasse a mera exibição espirituosa. Ou seja, era importante o autor abordar 

temas políticos, condimentando tudo com as diferentes possibilidades do aviltamento 

popular frente ao poder (FO. 1999;204). 

 

 Esta passagem de Fo é particularmente interessante pois nos mostra como o teatro 

satírico sempre teve um tom ácido de crítica, insulto e provocação, e como a estima do 

público está ligada ao grau de incidência destes fatores. O teórico defende a busca pela 

consciência da realização do fenômeno cênico, apontando para o fato de que diversos atores 

cômicos não têm idéia de como conseguem alcançar certos efeitos que podem ser 

determinantes de seu sucesso: “Chamamos esses atores de “animais de palco”, definição 

usada por nós, gente de teatro, quando nos referimos ao artista capaz de resolver uma situação 

cômica com o talento do instinto e do hábito, sem nunca se perguntar: ‘como atingi esse 

resultado?’” (FO. 1999;102). O autor aponta para o perigo desta postura, devido a 

incapacidade de renovação do estilo, que pode causar a derrocada do artista do mundo da 

comédia. 

Apesar da terminologia de certa forma preconceituosa de Dario Fo, esta citação, bem 

como o apanhado histórico que acabamos de realizar, nos levam a pensar que existem 

diversas questões que subjazem no fenômeno cômico, que ressoam nas tradições populares, 

nas diferentes matrizes que foram fundidas ao longo da história e que ainda continuam a se 

mesclar. A análise antropológica que iremos desenvolver em seguida trata de dois recortes 

etnográficos particulares que nos permitem analisar e articular diversas questões trabalhadas 

aqui quanto à comicidade.  
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Para pontuar um “fecho” nesta incursão sobre a comicidade é interessante destacar a 

dificuldade em capturar a comicidade na área teatral , no seu aspecto cênico e não em sua 

fixidez textual. De fato a dimensão do corpo da expressão cômica tem como influências 

principais a longínqua existência da Commédia dell’Arte e a trajetória (mais recente) do circo. 

Este “silêncio” é no mínimo revelador, ainda mais quando se conecta a uma sociedade 

“civilizada”, obcecada com a “etiqueta”, com o “controle”, “os bons modos” a construção do 

“corpo sublime”.    
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4. IMPROVISAÇÃO 

 

4.1. A idéia de “improvisação” aplicada às Ciências Sociais 

 

 A proposta de Turner em From ritual to Theater é transferir a ênfase analítica e o 

esforço interpretativo do trabalho antropológico, que até então estava centrada em dimensões 

“tradicionais” das civilizações e grupos sociais como o trabalho, o parentesco o cotidiano etc. 

para situações “não habituais”. Segundo o teórico, são nos momentos de ruptura com o 

cotidiano, nos momentos de “exceção”, que as regras, normas, valores e significados 

atribuídos ao todo social emergem com maior visibilidade. 

 Desta forma, Turner passa a utilizar uma metodologia própria, que ele chama de 

Simbologia Comparada, para dar conta da complexidade da vida social. Tal abordagem 

(distinta da semiótica, da lingüística e da antropologia simbólica por estar envolvida com as 

relações entre símbolos e conceitos, sentimentos, valores, noções associados a eles pelos 

usuários e intérpretes) tem dimensões semânticas, buscando o significado dos fenômenos 

sociais na linguagem e no contexto. Com isto será possível levar em consideração não apenas 

dados etnográficos, mas também gêneros simbólicos das chamadas “sociedades avançadas”, 

ou, colocado de outra forma, podemos com isto perceber a possibilidade dos dados 

etnográficos serem interpretados a partir de gêneros simbólicos. 

 O fato é que Turner concebe os símbolos como sistemas dinâmicos sociais e culturais, 

momentos de criatividade, negociação e mudanças, e por isto, mantém uma proposta 

investigativa, interpretativa e processual de análise teórica. Para o autor, uma análise binária e 

meramente classificatória é arbitrária e estéril. Já a Simbologia Comparada preservaria esta 

capacidade de “brincar / jogar” com os símbolos em seu movimento, chegando a novas 

possibilidades e significados. 

 Turner nos mostra que os símbolos (tanto como significantes como quanto 

significados) estão em constante variabilidade, uma vez que se encontram inseridos na vida 

social e que são utilizados pelos homens. A contribuição do autor com a anteposição ao 

Estrutural-Funcionalismo vigente em sua época e sua tomada de postura a favor da análise 

processual é a possibilidade de integrar a análise sincrônica e a diacrônica, a permanência e a 

mudança, tanto a dimensão ordenadora quanto a dimensão crítica do mundo e dos símbolos. 

Para o autor, a estabilidade convive com a mudança e assim a lógica organizada, 

racionalizada: o sistema de desempenho de papéis sociais que o teórico chama de “estrutura 

social” existe juntamente com uma outra “dimensão” que engloba outras atividades, as quais 
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operam segundo outras lógicas, orientações, representações, demarcadas e separadas da vida 

social cotidiana, chamadas pelo autor de “anti-estrutura”.  

O que é necessário destacar de imediato quanto a anti-estrutura é a permissão vigente 

dentro de seu domínio de formas distintas de socialização e interação entre os indivíduos 

normalmente submetidos a outras normas de conduta na estrutura social. A anti-estrutura é 

um momento “à parte na vida”, em que novos valores, possibilidades e representações são 

geradas e estabelecidas. Esta dimensão foi percebida pelo autor na literatura antropológica dos 

rituais, que tentava lidar com as formas de mudança na sociedade (individuais e sociais) e a 

sua “ordenação”, classificação e controle realizados pelos ritos. 

Desta forma, Turner parte de trabalhos clássicos de Frazer, Durkheim, Van Gennep 

entre outros, aliando posteriormente as contribuições de Milton Singer, Dilthey e 

Csikszentmihalyi no que se refere a qualidade propriamente performativa, expressiva e 

espontânea destes fenômenos. 

O trabalho de Van Gennep Os Ritos de Passagem, fornece um apoio de particular 

importância uma vez que é deste teórico que Turner se apropria da noção de liminaridade. 

Para Turner este conceito se apresenta em uma dimensão estritamente performática na vida 

social, obedecendo a um determinado “recorte” e possuindo implicações simbólicas de grande 

importância que fazem com que este momento seja visto com uma dimensão de liberdade, de 

não-classificação, nas palavras do autor: “in-betweeness”.   

 Turner percebe as performances culturais (Singer) como locus privilegiado de 

complexos simbólicos que se manifestam na anti-estrutura. Esta esfera possui três estágios 

básicos: o pré-liminar, liminar e pós-liminar. Isto significa que as manifestações da anti-

estrutura são processos que são concebidos pela sociedade como estando separados (os 

processos pré-liminares também são vistos como processos de separação) de sua realidade 

cotidiana e profana, e têm um caráter liminar, (que não se enquadram necessariamente na 

estrutura normativa da sociedade), sendo reintegradas na ordem social através de variados 

processos pós-liminares.  

Este caráter liminar se apresenta nos fenômenos, por possibilitar outra forma de 

socialização, de interação entre os participantes, visto que são momentos de transição, de uma 

maior liberdade, momentos em que as regras e códigos normativos são deixados de lado e 

outros princípios emergem, mesmo que por um período demarcado de tempo e espaço 

específicos. A liminaridade alcança para Turner, diferentemente dos antropólogos anteriores, 

o status de fenômeno mais importante destas manifestações culturais. Este estágio se 

caracteriza pela suspensão dos constrangimentos, coerções, papéis, deveres da vida social 
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habitual, significando a liberação cognitiva, afetiva, volitiva e criativa dos indivíduos 

normalmente submetidos à estrutura social normativa. Este momento é ambíguo em essência, 

ou seja, não-classificado, não-enquadrado, muitas vezes caótico, mas possuindo também 

qualidades criativas muito particulares. É exatamente esta característica ambígua que transfere 

poder a este estágio das performances culturais, sendo que os fenômenos liminares podem 

tanto ir contra a norma social como reiterá-la, podem durar apenas um momento ou estender-

se durante anos.  

Nestas manifestações liminares, eventualmente ocorre um fenômeno que Turner 

chama de “communitas”, uma situação de relacionamento livre, não mediada entre indivíduos 

idiossincráticos, independentemente de seus status, papéis ou posições na estrutura social. Tal 

situação gera um efeito inclusivo, espontâneo, de reciprocidade, parafraseando Turner, uma 

“confrontação total de identidades”. Estas são as principais decorrências dos fenômenos 

liminares, que ocorrem nas sociedades ditas “tradicionais”. Há, contudo, uma importante 

característica apontada por Turner:  

 
As fases liminares das sociedades tribais invertem mas normalmente não subvertem o 

status quo, a forma estrutural da sociedade; a inversão sublinha aos membros da 

sociedade que o caos é a alternativa ao cosmos, então, é melhor que eles mantenham o 

cosmos, i. e., a ordem tradicional da cultura, pois eles podem assim, aproveitar breves 

momentos sendo caóticos em uma folia, (...) ou orgia institucionalizadas. Mas 

supostamente os gêneros de entretenimento das sociedades industriais são muitas vezes 

subversivos, satirizando, burlando ou subitamente colocando abaixo valores centrais da 

esfera do trabalho da sociedade, ou ao menos em setores selecionados desta sociedade. 

(Tradução livre do autor. TURNER, 1982;41).  

 

Vimos então que as manifestações liminares são caracterizadas por novas 

configurações sociais (liminaridade) e novas confrontações de identidade (communitas). 

Além disso, tais situações seriam caracterizadas por um processo de inversão temporária da 

normatividade, que seria reestabelecida posteriormente, em um processo pós-liminar, que 

seria o responsável pelo retorno à estrutura social cotidiana, como ocorre nos moldes dos 

tradicionais “rituais de inversão” estudados pelos antropólogos.  

Traçado este quadro para as sociedades “tribais” ou “tradicionais”, o antropólogo 

sustenta que as situações de “anti-estrutura” ocorrem de forma diferenciada nas sociedades 

pós-industriais. Partindo da polaridade entre trabalho e lazer característica da sociedade 

industrial, Turner demonstra como estas manifestações, as quais ele chama de “liminóides” 

estão canalizadas em tais sociedades na esfera do lazer, da arte e dos esportes. Os fenômenos 

“liminóides” das sociedades industrializadas são caracterizados por sua individualidade, 

voluntariedade, pluralidade, reflexividade e maior propensão à subversão do status quo, 
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qualidades que contrastam com a coletividade, obrigação, integralidade, totalidade e o vínculo 

com representações coletivas dos fenômenos liminares das sociedades “tradicionais”. 

 

Da mesma forma que ‘homens tribais’ disfarçam-se de monstros, colecionam, símbolos 

rituais díspares, invertem ou parodiam a realidade profana nos mitos e contos-

populares, os gêneros de lazer industriais: o teatro, poesia, romances, ballet, filmes, 

esportes (...)  “jogam” com os fatores da cultura, algumas vezes reunindo-os de forma 

aleatória, grotesca, improvável, surpeendente, chocante, normalmente através de 

combinações experimentais. Mas eles fazem isto de uma maneira muito mais 

complicada do que a liminaridade das iniciações tribais, multiplicando gêneros 

especiais de entretenimento artísticos e populares, (...) para gerar não apenas formas 

“estranhas”, mas também (...) modelos (...), que são altamente críticos do status quo 

como um todo ou em parte (Tradução livre do autor. TURNER, 1982;40-41).  

 

Nesta passagem, Turner nos mostra como as opções de lazer das sociedades pós-

industriais se multiplicam, apresentando-se nas mais variadas expressões. A cada inovação 

criada seja na música, na cultura de massa, nos entretenimentos populares ou em qualquer 

outra forma de lazer, decorre uma liberdade particular de atuação, que levam os executores 

destas atividades a possibilidade de criação de formas exóticas, as quais podem ser críticas ao 

status quo ou mesmo conservadoras:  

 

Evidentemente, tendo a diversidade como princípio, diversos artistas em vários gêneros, 

reforçam, justificam ou buscam legitimar as ordens sociais, culturais e políticas. Estes 

que assim fazem, tendem, de forma mais próxima do que as posturas críticas, a igualar-

se aos mitos e rituais - eles são antes “liminares”, “pseudo-” ou “pós-” “liminares” do 

que “liminóides”. (...) Um espelho inverte mas também reflete seu objeto. Ele não 

quebra-o em seus constituintes para remoldá-lo, muito menos o aniquila para repor tal 

objeto. Mas a arte e a literatura eventualmente fazem exatamente estas coisas, mesmo 

que apenas no campo da imaginação. (Tradução livre do autor. TURNER, 1982;40-41).  

 

A citação acima nos permite perceber como, na teoria de Turner, os fenômenos ditos 

liminóides das sociedades pós-industriais são muito mais propensos a serem subversivos ao 

status quo do que os processos liminares normalmente presentes nas sociedades tradicionais. 

Entretanto, estas posturas liminares também podem manifestar-se em sociedades pós-

industriais, e neste caso, assemelhar-se a rituais de inversão, que invertem a lógica do mundo, 

a ordem, a estrutura no momento de liminaridade, para retornar à mesma configuração da 

partida uma vez terminado o evento.  

 No capítulo “Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual” do livro From Ritual to 

Theatre, ele discute não apenas esta diferenciação de “liminar” e “liminóide”, mas relaciona 

tais construções com o conceito de lazer, (herdando algumas análises de J. Dumazedier), de 

tempo livre, do lúdico, da arte, de criatividade. De início, Turner dedica um bom espaço ao 

verbo inglês “play” e atribui um caráter de criatividade, liberdade e inovação para as 
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atividades agrupadas sob este conceito, que englobam tanto a arte, como jogos e rituais (com 

suas particularidades).  

O termo play (que a palavra portuguesa “jogo” não traduz completamente), segundo 

consta no Webster’s Dictionary pode significar: a) movimento ou ação livre, rápida ou suave, 

contraposta com as noções de obrigação, cuidado e peso, que atribuímos ao trabalho; b) 

atividade para a recreação, divertimento, brincadeira, contrárias à seriedade do trabalho; c) 

jogo (podendo ser encarado tanto de forma desinteressada como de forma séria; ou d) uma 

performance, uma representação, uma peça.  

Já que o termo “trabalho” é concebido pelo autor como o campo da adaptação racional 

dos meios aos fins e da dimensão “objetiva”, este encontra como oposto a esfera “subjetiva” 

do “jogo”, livre dos constrangimentos externos, onde toda e qualquer combinação de 

variáveis podem ser “played”. Entretanto, o conceito de “lazer” é concebido como uma fase 

de não-trabalho ou mesmo de “anti-trabalho” na vida de uma pessoa que deve 

necessariamente trabalhar. 

 Como mencionado anteriormente, há no que se refere a idéia de “lazer” uma 

polaridade que está incrustada nas nossas categorias de pensamento e classificação: o 

antagonismo entre trabalho e lazer. Trata-se de algo próprio da sociedade ocidental, moderna 

e industrial, visto que em outros contextos ou localidades a noção de trabalho confundia-se 

com a da religião, do jogo, do prazer, da brincadeira, do desfrute. Deve-se por isto, 

considerar: “os gêneros simbólicos-expressivos como ritual e mito como estando 

imediatamente em “trabalho” e “play”, ou ao menos como atividades culturais em que 

“trabalho” e “play” estão intricadamente fundidos (Tradução livre do autor. TURNER, 

1982;32)  

Assim, temos para a nossa sociedade a colocação destes significados em oposição 

imediata, separados por uma barreira intransponível. No nosso mundo, tratamos de coisas 

totalmente sérias, ou totalmente prazerosas, e estas esferas se encontram isoladas e 

incomunicáveis. Como nos diz Turner, citando outro autor: 

 

O lazer aparece, diz Dumazedier, sob duas condições. Primeiro, a sociedade pára de 

governar suas atividades por meios de obrigações rituais comuns: algumas atividades, 

incluindo o trabalho e o lazer, se tornam ao menos em teoria, sujeitas a escolhas 

individuais. Segundo, o trabalho através do qual uma pessoa ganha sua vida é “separado 

de suas outras atividades (...)” É somente na vida social das civilizações industriais e 

pós-industriais que achamos estas condições necessárias. Outros teóricos sociais, tanto 

radicais quanto conservadores, apontaram que o lazer é produto dos sistemas sócio-

econômicos industrializados, racionalizados, burocratizados, de larga escala, com 

diferenciações entre “trabalho” e “tempo livre” antes arbitrárias do que naturais (...) O 
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lazer é predominantemente um fenômeno urbano (Tradução livre do autor. TURNER, 

1982;37).  

 

 Além de sua perspectiva processual, da percepção de distinções específicas entre as 

anti-estruturas das sociedades o teórico passou a: “(...) perceber então uma forma no processo 

do tempo social. Esta forma era essencialmente dramática. Minha metáfora e modelo aqui era 

uma forma estética humana, um produto da cultura e não da natureza. Uma forma cultural era 

o modelo de um conceito social e científico.” (Tradução livre do autor. TURNER, Victor. 

1974;32). 

Para Turner, os “dramas sociais” são elementos performáticos fundamentais à 

observação antropológica e um acesso peculiar à dimensão simbólica do contexto em questão. 

Isto não significa que o consenso social é negligenciado, mas que como Freud, Turner 

acredita que os distúrbios do “normal” e do “regular” informam muito mais sobre o “normal” 

e o “regular” do que o estudo direto destes construtos poderia dar acesso.  

Segundo o autor: “Os dramas sociais são unidades a-harmônicas ou des-harmônicas do 

processo que culminam em situações de conflito” (Tradução livre do autor. TURNER, Victor. 

1974;36). Com seus estudos, o antropólogo conseguiu identificar certas regularidades nas 

variadas manifestações de “dramas sociais”, chegando à seguinte estrutura: a) brecha: ação 

simbólica de confronto ou dissidência (diferente do crime, pois há sempre algo altruístico em 

tal quebra simbólica e algo egoísta no crime); b) crise: fase com características liminais, 

permanecendo no vão entre dois estados, na ambigüidade, desafiando os padrões de ordem; c) 

ação compensatória: medidas que venham de encontro ao desenlace da crise e que podem 

variar entre conselhos pessoais e mediações informais, a utilização de uma maquinaria formal 

como a judicial, ou mesmo o recurso metafórico e simbólico como um processo ritual, por 

exemplo; d) reintegração: fase em que há o reconhecimento de um consenso entre as partes 

do conflito ou, pelo contrário, a constatação de dano irreparável, que causará uma fissura na 

estrutura social. 

Cada fase dos dramas sociais possui suas formas de discurso específico e estilos, 

(“parole”) sua própria retórica, seus próprios tipos de símbolos e linguagens não-verbais. 

Estes variam principalmente entre culturas e tempos diferentes, mas Turner sustenta que 

existem certas afinidades genéricas entre os discursos e linguagens das fases de crise social 

em todos os lugares. Além destes terem qualidades estéticas, ao compararmos os dramas 

sociais com os dramas do palco, vemos que as fases do drama social convergem para um 

clímax. 
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Tal clímax ocorre na fase três: a compensatória, segundo Turner, a mais relevante para 

a análise, visto que é neste período que as técnicas pragmáticas e as ações simbólicas 

alcançam sua maior expressão, ou seja, que a qualidade liminar de “betwixt and between 

(através e entre)” é mais bem revelada. 

Neste ponto a análise de Carlson marca uma diferença fundamental entre Turner com a 

de seus próprios inspiradores, como Durkheim, Singer, Hymes, Bauman e os teóricos do 

“jogo” trabalhados anteriormente: Turner, mantendo a posição de Van Gennep, não enfatiza a 

qualidade de “separação” ou “isolamento” das performances culturais, mas sim seu: “‘in-

betweenness’, sua função como transição entre dois estados de atividades culturais mais 

convencionais ou estabelecidos. Esta imagem da performance como uma fronteira, uma 

margem, um espaço de negociação tem se tornado extremamente importante no pensamento 

subseqüente sobre tal atividade” (Tradução livre do autor. CARLSON, 1996;20). 

 É neste ponto que a teoria de Turner pode sugerir um espaço para a idéia de 

“improvisação” nas ciências sociais. Trata-se de enfatizar a liminaridade da idéia de “jogo”, 

“performance” (e no nosso caso também a comicidade) destacando também seus processos 

“construtivos”, formadores da estrutura social. 

 A anti-estrutura não consiste apenas de processos de sublimação e/ou catarse, pois 

como Turner argumentou, há um aprendizado importante com a desordem. Esta perspectiva 

“progressista” de perceber uma qualidade dialética na desordem é uma orientação que Turner 

retirou de Sutton Smith: 

 

A estrutura normativa representa o equilíbrio vigente, a ‘antiestrutura’ representa o 

sistema latente de alternativas potenciais das quais a novidade emerge quando as 

contingências do sistema normativo assim solicitarem. Nós devemos chamar este 

Segundo sistema, de forma mais correta, como “sistema protocultural” porque ele é o 

precursor das novas formas normativas. É a fonte da nova cultura (…) Turner de fato 

argumentou que ‘o que me interessa nas formulações de Sutton-Smith é o fato de que 

ele ve as situações liminares e limonóides como as configurações em que novos 

modelos, símbolos, paradigmas, etc. emergem – como as sementes da criatividade 

cultural em si mesma. Turner continuou aceitando as posições de teóricos como Singer 

de que a performance permanecia uma atividade cultural conservadora nas sociedades 

tribais e agrárias. (…) Nas sociedades modernas, industriais e complexas, este tipo de 

afirmação cultural geral não é mais possível, e aqui nós encontramos ao contrário aquilo 

que Turner chamou de atividades liminóides, muito mais limitadas e individuais, 

voltadas ao jogo, esporte, lazer,ou arte, externas à atividade cultural “regular” do 

trabalho e dos negócios. As atividades liminóides, como as liminares, marcam o espaço 

em que a estrutura conventional não é mais honrada, e sim ao ser mais jocosas, mais 

abertas ao acaso, elas são muito mais propensas a serem subversivas, introduzindo ou 

explorando, conscientemente ou por acidente, estruturas diferentes que podem 

desenvolver-se em alternativas reais do status quo (Tradução livre do autor. 

CARLSON, 1996;21-24). 
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Propomos, assim, que para Turner estas alternativas de status quo podem ser 

“ensaiadas”, propostas, pensadas ou avaliadas nos momentos liminóides das sociedades pós-

industriais, o que nos permitiria esta conceituação de “improvisação” do mundo social.  

Um conceito de Turner de grande importância para pensar esta dinâmica que 

atribuímos como improvisada do mundo social que refletirá na teoria social é o conceito de 

“metáforas de Raiz”. 

As Root Metaphors ou metáforas de raiz, são um termo de Pepper, que Turner utiliza 

para demonstrar o processo de derivação do conhecimento e experiência. Trata-se, na 

realidade, de construções presentes no senso comum de cada cultura e que podem ser re-

apropriadas de forma a desenvolver derivações destes conhecimentos originários para outras 

áreas.  

A visão de Turner sobre a metáfora é similar à de I.A.Richards, que defende a idéia 

interacional de que na metáfora existem dois pensamentos ativos unidos, de coisas diferentes 

sustentados pelo mesmo signo, do qual o significado é resultado da interação. A teoria de 

Black (uma influência para Turner neste assunto), é utilizada para complementar a análise, 

com sua tese de que a metáfora possui dois assuntos, ou “sistema de coisas”, um principal e 

outro subsidiário, e que o processo metafórico consiste em realizar seleções, ênfases, 

supressões, organizações e relações no assunto principal segundo constatações derivadas do 

segundo. As metáforas combinam propriedades familiares com não-familiares ou promovem 

combinações não-familiares de propriedades familiares que “nos provoca a pensar, nos 

fornece novas perspectivas (...) as implicações, sugestões e valores mesclados com seu uso 

literal nos habilitam a ver um assunto novo em uma visão nova” (Turner 1974;31), ou seja, 

novamente parafraseando Turner: “o desconhecido é ligeiramente iluminado pelo conhecido”.  

Assim, as pontes, ligações e insights ocorrem exatamente em momentos de liberdade, 

de criatividade, criando conceitos ou sistemas de conceitos que podem não ter par nos 

sentidos. Sem esta capacidade imaginativa, inventiva, os homens apenas executariam 

operações mecânicas perpetuamente. Nas palavras de Turner: 

 

A imaginação criativa genuína, a inventividade ou inspiração vai além da imaginação 

espacial ou qualquer habilidade em formar metáforas. Não associa necessariamente 

imagens visuais com conceitos e proporções dadas. A imaginação criativa é muito mais 

rica do que a imaginação; ela não consiste na habilidade de invocar impressões 

sensóreas e não está restrita ao preenchimento de vãos no mapa fornecido pela 

percepção. É chamada de “criativa” porque se trata da habilidade de criar conceitos e 

sistemas conceituais que podem não corresponder a nada nos sentidos (apesar de 

poderem corresponder a alguma coisa na realidade), e também por levantar idéias não-

convencionais (Tradução livre do autor. TURNER, Victor. 1974;51).  
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 Turner cita Mario Bunge quando este diz que sem a imaginação e a inventividade, sem 

a capacidade de elaborar propostas e hipóteses, apenas as operações “mecânicas” poderiam 

ser executadas. Para Turner, a área da criatividade social é onde as novas formas sociais e 

culturais são formadas e tanto a estrutura como a communitas são necessárias.  

O autor conecta “(…) communitas com espontaneidade e liberdade, e estrutura com 

obrigação, lei, constrangimento e assim sucessivamente” (Tradução livre do autor. TURNER, 

Victor. 1974;49). Assim, um drama social resolvido de forma coerente é fruto de communitas, 

não pelo fato da produção do consenso, mas pela situação de espontaneidade. “Os 

components daquilo que chamei de anti estrutura, como communitas e liminaridade, são as 

condições para a produção das metáforas de raiz, arquétipos conceituais, paradigmas, modelos 

para (...) (Tradução livre do autor. TURNER, Victor. 1974;50). 

 Turner concebe os símbolos culturais como originários e sustentadores de processos 

que envolvem mudanças temporais nas sociedades, e não como entidades “fora do tempo”. 

São desenvolvimentos dinâmicos em que os símbolos instigam as ações. Turner diz que os 

símbolos rituais são “multivocais”, ou suscetíveis de vários significados, unindo o campo 

cognitivo com o afetivo.  

 

O drama da ação ritual– o canto, dança, festa, o uso de figurinos bizarros, pintura 

corporal, o uso de álcool ou alucinógenos, e outros, causa uma troca entre estes pólos, 

sendo que as referências corporais são enobrecidas e as referências normativas 

carregadas com significado emocional (Tradução livre do autor.Turner 1974;55) 

 

É neste ponto que a análise de Marvin Carlson aproxima a teoria de Mikhail Bakhtin, 

(particularmente em seu estudo dedicado a Rabelais) à discussão de Turner quanto aos 

fenômenos liminares da cultura.  Para Bakhtin, durante o carnaval, as regras, leis, proibições e 

normas da vida cotidiana são suspensas: “tornando o carnaval ‘o local para o ensaio, de uma 

forma sensorial concreta, metade real metade jogada-representada, uma nova forma de inter-

relacionamento entre indivíduos, contrapostos aos relacionamentos “todo poderosos” e sócio-

hierárquicos da vida não-carnavalesca’” (Tradução livre do autor. Bakhtin apud Carlson 

1996;28). 

Para Carlson, esta visão do carnaval que Bakhtin nos fornece, de uma abertura para 

novas estruturas sociais e culturais são um exemplo do que Turner concebia como atividades 

liminares ou liminóides. Para Bakhtin, tais fenômenos estavam ligados a formas sensórias de 

“jogo”, às “performances culturais” (adiciona Carlson) e não a formas de pensamento 

abstrato. Entretanto: “Como Turner, Bakhtin distingue entre a carnavalização disponível a 

culturas anteriores e as suas descendentes modernas, mais mediadas, travadas e dispersas, 
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uma mudança, percebida por Bakhtin, que tem início no remoto século dezessete” (Tradução 

livre do autor. CARLSON, 1996;28). 

Podemos realizar uma outra aproximação desta discussão entre a teoria de Turner e 

Bakhtin também através da contribuição de Stuart Hall no capítulo “As Metáforas de 

Transformação”, integrante de Da Diáspora, em que o autor realiza uma revisão da influência 

do trabalho de Bakhtin para os Estudos Culturais. A categoria de “popular” bem como a 

polêmica quanto à definição de “alto” e “baixo” cultural e social são teorias de Bakhtin que se 

tornaram fundamentais para esta área de estudo no período de sua “emergência”. Stuart Hall 

sintetiza com precisão o conceito de Bakhtin de carnaval:  

 

(...) O carnaval é a metáfora da suspensão e inversão temporária e sancionada da ordem, 

um tempo em que o baixo se torna alto e o alto, baixo, o movimento da reviravolta, do 

‘mundo às avessas’. O estudo de Rabelais levou Bakhtin a considerar a existência do 

popular como um domínio e uma estética totalmente alternativos. Com base em estudos 

sobre a importância das feiras, das festas, do mardi gras, e de outras festividades 

populares, Bakhtin utiliza o ‘carnaval’ para sinalizar todas essas formas, tropos e efeitos 

nos quais as categorias simbólicas de hierarquias e valor são invertidas. O 

‘carnavalesco’ inclui a linguagem do mercado – imprecações, profanações, juramentos 

e coloquialismos que estorvam a ordem privilegiada da enunciação polida – os rituais, 

jogos e performances, nos quais as zonas genitais, os ‘estratos corpóreos materiais 

inferiores’ e tudo o que lhes pertence são exaltados e as formas refinadas e formais de 

conduta e discurso, destronadas (...) O ‘popular’ de Bakhtin é caracterizado pelas 

práticas e tropos da ‘combinação dos contrários’ – as ‘duplicidades’ da linguagem, as 

coisas invertidas ou às avessas (...) os jogos verbais e os absurdos – que extrapolam 

aquilo que Bakhtin percebe como a reversibilidade intrínseca de toda ordem simbólica 

(...) Para Bakhtin, essa reviravolta na ordem simbólica dá acesso ao domínio do popular 

– o ‘de baixo’, o ‘sub-mundo’ e a ‘marcha dos deuses desacorrentados’ (...) de fato, é 

esse sentido de transbordamento da energia libidinal associada ao momento do 

‘carnaval’ que faz deste uma metáfora poderosa da transformação social e simbólica” 

(Hall. 2003;224-25). 

 

Como visível nesta passagem, Hall percebe muito claramente que o carnaval não se 

trata apenas de um conceito analítico que ilumina uma organização binária, trazendo à tona 

uma transformação periódica do cosmos em um “mundo às avessas”. Hall nos mostra que o 

“carnavalesco” de Bakhtin não é simplesmente uma metáfora de inversão, que colocaria 

somente o ‘baixo’ no lugar do ‘alto’ em determinados momentos, preservando a estrutura 

hierárquica, mas que o carnaval enquanto metáfora da transformação cultural e simbólica 

simboliza a transgressão dessa distinção binária:  

 

(...) O baixo invade o alto, ofuscando a imposição da ordem hierárquica; criando, não 

simplesmente o trunfo de uma estética sobre a outra, mas aquelas formas impuras e 

híbridas do ‘grotesco’; revelando a interdependência do baixo com o alto e vice-versa, a 

natureza inextricavelmente mista e ambivalente de toda vida cultural, a reversibilidade 

das formas, símbolos, linguagens e significados culturais; expondo o exercício 

arbitrário do poder cultural, da simplificação e da exclusão, que são os mecanismos 

pelos quais se funda a construção de cada limite, tradição ou formação canônica, e o 

funcionamento de cada princípio hierárquico de clausura cultural” (Hall. 2003;226). 
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Trata-se de articular estes conceitos relacionalmente. Aí está a grande questão que 

Bakhtin nos revela: como as formas e práticas excluídas ou opostas ao “valorizado” ou o 

“cânone” nos permitem ter acesso a ele e iluminar sua lógica. Com isto, o próprio processo de 

legitimação e dominação se escancara. Assim, este momento liminar ou liminóide permite a 

fusão das classificações, das unidades culturais, hierarquias e estratificações, dando origem a 

novas formas, criativas, livres, e, segundo nossa perspectiva, improvisadas. 

 É esta a dinâmica a que Stuart Hall se refere ao mencionar a teoria do “caráter 

discursivo da ideologia” presente no livro Marxismo e filosofia da linguagem, de V. N. 

Volochínov. Esta obra trouxe à tona o caráter ideológico dos signos (que estava presente em 

outras dimensões nas problemáticas da semiologia), no sentido de que o signo se tornaria o 

espaço em que ocorre a luta de classes. Cada signo ideológico seria polivalente, e 

“conseqüentemente, esse ‘jogo’ discursivo contínuo ou essa variação de conteúdo dentro da 

língua constituía a condição que possibilitava a contestação ideológica”. Além disso, contudo: 

 

(...) Marxismo e filosofia da linguagem nos fez perceber com clareza que o que uma 

ideologia ‘faz’, por assim dizer, não é impor uma perspectiva de classe já formada, 

sobre outra, menos poderosa, mas intervir na fluidez ideológica da linguagem, efetuar o 

‘corte’ da ideologia no ‘jogo’ semiótico infinito da linguagem, definir os limites e a 

ordem reguladora de uma ‘formação discursiva’, para tentar, arbitrariamente, fixar o 

fluxo da linguagem, estabilizá-la, congelá-la, suturá-la em um significado unívoco” 

(Hall. 2003;230-32). 

 

 O que Stuart Hall nos permite aqui, com esta revisão de Bakhtin e Volochínov (talvez 

um pseudônimo do próprio Bakhtin), é demonstrar o poder das representações, que interfere 

na prática social, na definição das possibilidades de ação e compreensão do mundo. As 

aproximações de significado, as ilustrações do “jogo” de poder das representações e as 

metáforas permitem, seja no campo político, artístico como na linguagem, atingir aquilo que 

pretendemos chamar de “improvisação” na teoria social. Trata-se de resignificações, 

apropriações e inter-relações entre conceitos e construções bem definidas da estrutura social 

que ocorrem tanto na vida cotidiana, com a utilização de símbolos, como na teoria científica, 

permitindo a construção de novas realidades, práticas e idéias. 

 

É difícil captar - exceto metaforicamente – em que consiste esse deslocamento das 

metáforas de transformação (...) É antes uma questão de ser surpreendido no meridiano 

que divide duas variantes da mesma idéia; de estar suspenso entre duas metáforas – e de 

abandonar uma sem que se possa transcendê-la, e de mover-se na direção de outra sem 

poder englobá-la inteiramente. O que esse movimento ‘dialógico’ parece envolver é a 

‘espacializção’ dos momentos de conflito e antagonismo que até aqui haviam sido 

captados por metáforas de condensação. O dialógico abriu mão de qualquer idéia pura 

de transcendência. Em vez disso, ele sugere que, em cada momento de inversão, há 

sempre o retorno sub-reptício do traço do passado; em qualquer ruptura estão os efeitos 

surpreendentes da reduplicação, repetição e ambivalência. A inserção da ambivalência e 
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da ambigüidade no ‘espaço’ das metáforas condensadas de inversão e transcendência é, 

ao meu ver, o fio condutor para os deslocamentos incompletos que parecem ocorrer 

neste movimento dentro do discurso metafórico. Certamente o ‘dialógico’ não refuta a 

idéia do antagonismo. Mas ele nos obriga sempre a pensar o antagonismo como algo 

mais ou menos do que o momento ‘puro’; redefinir o ‘carnavalesco’ como uma 

economia do excesso, do excedente e da suplementaridade, por uma lado, ou de 

subdeterminação, ausência e falta, por outro lado” (Hall. 2003;236). 

 

 Esta postura de Hall se aproxima, ao nosso ver, da argumentação de Turner no que diz 

respeito às “metáforas”. Segundo o antropólogo, que reproduz uma expressão de Nisbet, a 

metáfora é uma forma de ir do conhecido ao não conhecido. “Uma forma cognitiva no qual 

atribuímos qualidades de uma coisa instantaneamente, quase inconscientemente como um 

flash ou insight, para outra coisa por nós desconhecida” (Nisbet apud Turner 1974;25). Uma 

forma de fundir duas esferas de experiência distintas em uma imagem iluminadora. 

Se Nisbet e Black que influenciaram o autor admitem a potência das metáforas, Turner 

argumenta que as revoluções no pensamento são derivadas das substituições de metáforas que 

ele chama de “metáforas de fundação” por novas metáforas. Este processo ocorreria através 

de agentes específicos, os “pensadores liminares”: poetas, escritores, profetas religiosos, que 

Turner chama de “legisladores desconhecidos da humanidade” e que têm a capacidade ou 

sensibilidade de atuar segundo uma tendência de mudança antes que esta mudança seja 

visível. As primeiras mudanças serão metáforas de signos multi-vocais que serão apuradas, 

organizadas e clareadas por outros pensadores até chegar a um “paradigma”, um sistema de 

práticas científicas aceito. 

Esta perspectiva de Turner nos mostra como a utilização e reapropriação dos signos na 

vida cotidiana acarreta na abertura de novas possibilidades cognitivas, simbólicas e novas 

formas de conduta, bem como ilustra a busca contínua da ciência em interpretar, 

compreender, enquadrar e classificar estas práticas e representações do mundo real, a partir da 

flexibilização e aprimoramento de seus próprios  conceitos. Este é o caráter de 

“improvisação” que atribuímos ao processo incessante da crítica e reformulação do 

conhecimento pelas Ciências Sociais. 

A contribuição de Turner neste aspecto pode ser ainda melhor esclarecida se 

atentarmos para a relação do caráter “quase inconsciente” da conexão entre campos 

simbólicos de uma metáfora e seu conceito de “flow”.  

Trata-se de um determinado tipo de fenômeno que ocorre em momentos anti-

estruturais que em português pode ser traduzido por “fluxo”. Este conceito nos leva à análise 

de uma dimensão de certas manifestações culturais, que possuem relação com “communitas” 

e nos permitem mais uma possibilidade de diálogo com a idéia de “improvisação”. De início, 
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o autor estipula uma relação: “O ‘fluxo’ pode induzir a communitas, e a communitas o 

‘fluxo’, mas alguns ‘fluxos’ são solitários e alguns modos de communitas separam a 

consciência da ação – especialmente nas communitas religiosas” (Tradução livre do autor. 

TURNER, 1982;48).  

 Este termo foi retirado dos psicólogos sociais Csikszentmihalyi e MacAloon, e está 

relacionado à sensação holística que se expressa nos indivíduos derivada de uma atividade 

realizada com um envolvimento total: 

 

(…) é um estado em que a ação segue a ação de acordo com uma lógica interna que 

parece não precisar de uma intervenção consciente da nossa parte… nos o 

experienciamos [flow] como um fluxo unificado de um momento para o outro em que 

nós nos sentimos em controle de nossas ações, e que há pouca distinção entre o eu e 

oambiente, entre o estímulo e a resposta; ou entre o presente, o passado e o futuro 

(…)Csikszentmihalyi estende a noção de “flow” através do jogo até a “experiência 

criativa” na arte e literatura, e à experiência religiosa, aproximando-o de várias fontes 

científicas e literárias. (Tradução livre do autor. TURNER, 1982;55-56). 

 

O teórico citado por Turner, Csikszentmihalyi identifica seis características da 

experiencia de fluxo. A primeira é a conexão entre ação e consciência: “não há dualismo no 

“flow”; enquanto um ator pode estar consciente do que ele está fazendo, ele não pode estar 

consciente de que ele está consciente – se ele o faz, há uma quebra cognitiva rítmica ou 

comportamental. A auto-consciência o faz tropeçar” (Tradução livre do autor. TURNER, 

1982;56).Visto que o fluxo, visto de fora, não é fluxo, ou é anti-fluxo. Ou seja, o fluxo só 

pode ser vivenciado, e enquanto presente, não permite a auto-consciência individual. 

Em seguida, o autor deriva a primeira característica de um processo de concentração 

da atenção em um campo de estímulo limitado (foco): “A consciência precisa ser estreitada, 

intensificada, irradiada em um foco limitado de ação. ‘Passado e futuro tem de ser deixados 

de lado – apenas o agora importa (…)” Esta situação, nos jogos é concretizada através da 

regras, que atribuem como irrelevante tudo o que for externo à atividade. Além disso, a 

questão do o desejo de participação, da opção da participação, como em todo fenômeno 

liminóide também estão presentes, bem como uma “capacidade de mudar de ênfases entre os 

componentes estruturais de um jogo, ou inovar  pelo uso das regras ao gerar performances  

sem precedentes. Mas é a limitação pelas regras e motives, a canalização da atenção que 

encoraja o fluxo da experiência” (Tradução livre do autor. TURNER, 1982;56-57).  

A terceira qualidade distintiva do “fluxo” é a perda do ego: O “eu” que é normalmente 

o “corretor” entre a ação de uma pessoa e da outra simplesmente se torna irrelevante – o ator 

está imerso no “flow”, ele aceira as regras como amarras aos outros atores – nenhum “eu” é 



 81 

necessário para “barganhar” sobre o que deve ou não ser feito” (Tradução livre do autor. 

TURNER, 1982;57). A realidade se torna compreensível, definível e gerenciável. 

Uma pessoa em “fluxo” possui o controle de suas ações e do ambiente, sendo esta a 

quarta característica do fenômeno. Ele pode não perceber isto no momento do fenômeno, mas 

ao refletir sobre isso, ele verá que suas habilidades condiziam às demandas feitas sobre ele 

pelo ritual, arte ou esporte. Isto permite com que ele construa um auto-conceito positivo, algo 

muito difícil de se obter fora do fluxo, como nos diz Turner, principalmente em uma 

sociedade industrial com suas divisões complexas da sociedade e do trabalho. 

Em quinto, o “fluxo” normalmente: “contém demandas coerentes e não-contraditórias 

para a ação, e fornece um retorno claro, não-ambíguo às ações da pessoa” (Tradução livre do 

autor. TURNER, 1982;55). Tal capacidade só é possível através da centralização da atenção 

para um campo restrito de possibilidades. A cultura define algumas possibilidades 

“canalizadoras” do “flow”, como é o exemplo de atividades como o xadrez, polo, jogos de 

azar, ação litúrgica (...) exercícios de ioga etc. 

Por ultimo: “flow é ‘auto-centrado’ i.e., parece não necessitar de objetivos ou 

recompensas externas a si mesmo (Tradução livre do autor. TURNER, 1982;58). No fluxo há 

grande satisfação no desempenho da atividade, de forma que os estímulos e o que ocorre fora 

do campo definido para o ato são, naquele momento, desimportantes.  

 Turner argumenta que o fluxo estaria presente no domínio da estrutura, e que o 

fenômeno da communitas seria pré-estrutural. Entretanto: “‘flow’ para mim parece ser uma 

das formas em que a “estrutura” pode ser transformada ou “liquefeita” (…) em communitas 

novamente” (TURNER, 1982;58). O teórico ainda fornece o diagnóstico de que a arte e o 

esporte tem tomado a função do “fluxo” das situações rituais. Entretanto, argumenta o autor:  

“Communitas é algo diferente, pois ela não tem de ser induzida por regras– ela pode ocorrer 

em qualquer lugar, muitas vezes apesar das regras” (Tradução livre do autor. TURNER, 

1982;59).  

 Referindo-se à sua classificação de etapas dos “dramas sociais”, Turner irá mencionar 

que as situações que veiculam tal procedimento social (de caráter dramático) ganham tem sua 

interpretação e compreensão definidas e com isto o seu significado, na etapa das ações 

compensatórias, de forma peculiar:  

 

(…) Na fase compensatória, o sentido da vida social informa a apreensão de si mesmo, 

enquanto o objeto a ser apreendido é inserido e remodela o sujeito que apreende (…) o 

significado sempre envolve a retrospectiva e a reflexividade, um passado, uma história. 

O significado é a única categoria que compreende a relação completa da parte com o 

todo na vida, visto que o valor, ao ser dominantemente afetivo, pertence essencialmente 
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à experiência em um presente consciente (…) Em uma representação de palco, os 

valores estariam na província dos atores enquanto o significado na do produtor. Valores 

existem no que Csikszentmihalyi chamaria de estado de “flow”. Reflexividade tende a  

inibir o flow, visto que ela articula a experiência (Tradução livre do autor. TURNER, 

1982;76).  

 

 Este conceito de “fluxo” nos é importante por demonstrar que, com certas modulações 

que agem sobre o comportamento social, construindo “canais” de atuação, pode-se, como nos 

diz Turner, acabar por estimular um fenômeno de “communitas”, dando ao contexto um 

caráter de liberdade e liminaridade. Além disso, percebemos como a canalização da atenção, a 

definição de “focos” no “fluxo” fazem com que as ações tomadas pelos indivíduos se 

caracterizem por uma avaliação valorativa momentânea e não do significado veiculado. Como 

nos diz Carlson: “Durante o ‘flow’ que os teóricos da psicologia associam não apenas com o 

jogo mas com a experiencia criativa e a religião, a reflexividade é engolida em uma 

combinação de ação e consciência, um foco sobre o prazer do momento presente e uma perda 

do sentido do ego ou um movimento na direção de algum objetivo” (Tradução livre do autor. 

Carlson 1996;27). 

Com isto, vimos que as posturas liminares, não-classificadas, não-mediadas e 

inovadoras (percebidas como críticas e desafiadoras do status quo por agir contra princípios 

claros e ativos na sociedade) possuem, inevitavelmente, uma qualidade performática e 

evocam uma representação posterior que lhe dê ou busque o novo e o necessário significado. 

Neste sentido, algumas possibilidades não racionalizadas da vida social podem abrir caminho 

para novas formas de atuação e de pensamento a serem analisadas posteriormente. Este parece 

ser o processo pelo qual a teoria social veio se adaptando às modificações da vida social. A 

cada realização de “flow”, communitas ou de criação de situações e fenômenos liminares e 

liminóides, a teoria social vem adaptando seus conceitos, teorias, argumentos através de 

metáforas que têm se expandido, como nos diz Geertz, e incorporados variados domínios da 

vida social não necessariamente internos à perspectiva científica. Este nos parece ser o 

processo através do qual podemos aproximar as Ciências Sociais da idéia de “improvisação”. 

 

4.2. A improvisação no Teatro 

 

Em seu livro Natureza e Sentido da Improvisação Teatral, Sandra Chacra realiza uma 

retomada de alguns pontos da história do teatro, com o objetivo de demonstrar como a 

improvisação esteve presente no teatro durante toda a sua trajetória. Iniciando mesmo na 

Grécia, Chacra nos diz: “Os historiadores das manifestações dramáticas ocidentais nos 

ensinaram que as representações dionisíacas, precursoras da cena formal, comportavam, além 
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da estrutura ritual, uma série de expressões mimo-dramáticas improvisadas”. A autora nos 

fornece o exemplo das procissões dionisíacas, em que o coro entoava o ditirambo em honra ao 

deus, manifestação de início improvisada até o momento em que um poeta passou a escrevê-

lo, sendo, então cantado sobre um texto em verso.  

Sandra Chacra vê a evolução do gênero dramático na Grécia como um processo de 

“formalização”: Téspis foi um dos iniciadores deste fenômeno, pois ele teria substituído o 

improvisador por um autêntico ator e inserido um espaço cênico distinto do que o coro 

ocupava. Ésquilo teria colocado um segundo ator, criando também o diálogo e a interação 

entre personagens bem como dado uma forma mais estabelecida à tragédia, cuja estrutura se 

completa com Sófocles. Para Chacra, neste estágio do teatro, a improvisação, expressão mais 

caótica inferior passa a ser desprezada pelo teatro oficial, o teatro apolíneo superior: “Deste 

modo, a improvisação é concebida como a gênese da arte dramática, evoluindo das expressões 

mais momentâneas e espontâneas, a partir do rito, até a formalização de uma linguagem 

teatral ‘de caráter perfeitamente definido, próprio para atingir, por processos plásticos, ópticos 

e acústicos adequados, a sensibilidade e o espírito de um auditório’” (Leon Moussinac apud 

Chacra. 1983;25). 

Na civilização latina a improvisação aparece através do lado farsesco e parodístico da 

máscara teatral, visto que para os romanos o teatro é um ludus, um jogo. “No princípio, a 

expressão cênica em Roma é de natureza cômica e não trágica. Os espetáculos de que se têm 

notícias eram espetáculos cômicos-populares, cuja mola essencial era a improvisação. Podem 

ser classificados em várias formas: fescenino, satura, atelana e mimo” (Chacra. 1983;27). Nos 

diz a autora que o fascenino eram improvisações livres que continham dança, música e canto. 

A satura também era uma representação improvisada semelhante ao fescenino, mas que 

continha diálogos e bufonarias. A atelana era uma atividade cênica de grande importância 

porque os atores usavam máscaras e passaram a representar papéis fixos, com diálogos 

improvisados, fazendo sátiras de costumes e de pessoas. Por último, o mimo romano era uma 

fusão entre os elementos da recitação e os da pura pantomima, tratando de histórias vulgares 

improvisadas, fazendo sátiras do cotidiano que com o tempo foram tomando cada vez mais a 

aparência de tipos fixos (máscaras). Pouco a pouco, também aqui a improvisação foi sendo 

reduzida e as peças começaram a ser escritas. 

 É então que um gênero fundamental à comicidade e improvisação aparece na história 

do teatro: 

 

No Renascimento, por volta do século XVI, uma forma de teatro improvisado eclodiria 

na Itália e se irradiaria surpreendentemente por toda a Europa: a Commedia dell'arte. 
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Durante dois séculos e meio, foi de tal êxito que não se encontra nada parecido na 

história da arte dramática. É neste período que a improvisação terá sua maior expressão 

e significado (...) Baseada na arte da improvisação e na fixação das pesonagens-tipo 

(máscaras), a commedia dell’arte foi o aperfeiçoamento das farsas atelanas. Surgiu em 

oposição ao teatro literário ou erudito (...) Com a commedia dell’arte, aparece uma 

organização de atores especializados, graças a uma preparação técnica, mímica, vocal, 

coreográfica, acrobática, e também, com freqüência, uma preparação cultural. Havia 

alguns que falavam diversas línguas e eram músicos consumados. Toda esta preparação 

fornecia-lhes a base de um trabalho improvisacional onde, quase sempre, chegavam a 

uma atuação excelente. Não se tratava de atores improvisados, mas sim de atores que 

exercitavam a sua arte all’improviso, em cada espetáculo, em cena e diante do público, 

cuja participação era importante, sobretudo na medida em que este alimentava o humor 

estreitamente ligado à atualidade. (Chacra. 1983;30-31). 

 

Este espetáculo era fundamentado no trabalho do ator, que representava de forma 

improvisada com o auxílio de roteiros apenas.  Estes atores participavam de companhias 

errantes, que encontraram sucesso tanto nas praças em que se apresentavam para o povo, 

quanto no palácio para as classes mais elevadas.  

Dando um salto ao século XIX, percebemos a presença da improvisação, a partir do 

texto de Chacra, em espetáculos marcadamente populares, como a pantomima, o circo, o 

teatro de variedades (music-hall, cabarés) ou em representações cômicas “de argumento”, 

particularmente através das companhias italianas ambulantes. Mas, é, sem dúvida, no século 

XX, que o espírito da improvisação será retomado em termos das buscas de novas linguagens 

cênicas modernas, como é o caso dos happening e events, que convertem até o espectador em 

atuante. Como já visto, neste movimento, arte e vida se misturam, e encontram na 

improvisação, a única linguagem possível. 

Chacra relê uma contribuição fundamental do teatro do séc XX a partir das lentes da 

improvisação: o método de Stanislavski. Para ela, a preparação que pregava o mestre russo 

era derivada da improvisação, que permitia ao ator fazer associações entre a sua “memória 

emotiva” (sentimentos vividos) e o papel a ser representado. Além desta visão, Chacra destaca 

alguns pontos no que se refere ao trabalho de improvisação nas obras de diretores de renome 

como Meyerhold, Artaud, grotowski e Piscator.  

Por fim, Sandra Chacra argumenta sobre o "Teatro participação" dos anos sessenta que 

ocorreu sobretudo nos Estados Unidos: 

 

Grupos como o Living Theater, Open Theater, Bread and Puppet, Firehouse Theater, 

Performance Group, San Francisco Mime Troup e Teatro Campesino fazem da 

improvisação um dos seus instrumentos mais vivos de expressão e linguagem. Abolindo 

a separação entre palco e platéia, tentam mobilizar a participação do público tornando o 

desempenho improvisado, sobretudo na medida da própria atuação do espectador. 

Convertem cada representação em verdadeiro "acontecimento coletivo", que difere de 

acordo com a espontaneidade do momento. Transbordando os limites estreitos do 

cenário para as ruas e lugares públicos, acabam por diminuir a distância entre a 
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realidade teatral e a realidade social (...) O texto torna-se um esquema, como na 

commedia dell'arte, e o gosto pelo ritual predomina (Chacra. 1983;34). 

 

Estes grupos trabalhavam com ideologias comuns, e propunham um teatro de 

contestação política e social. Segundo Chacra: “Apesar de seu êxito, o teatro de "contestação" 

parece ter perdido vida na atualidade, mas não o de "participação", cujas técnicas ainda se 

constituem, de algum modo, como instrumentos interessantes para a mobilização de atores e 

espectadores, que pretendem fazer do teatro uma improvisação coletiva” (Chacra. 1983;35). 

 A autora ainda se indaga quanto às implicações deste trabalho de autoria teatral a 

“quatro mãos”, destacando o despreparo da platéia, o desconhecimento do texto e até mesmo 

o desejo da não-participação. Para Chacra, as peças de participação devem fornecer os meios 

para que a platéia possa e queira participar: “(...) o improviso coletivo, que se realizará dentro 

de um teatro de participação, por exemplo, dilui o talento individual e nivela, em certa 

medida, artistas e não-artistas. Os atores improvisam, não mais para deixarem a assistência 

atenta ao seu virtuosismo cênico, mas para sensibilizá-la a uma participação” (CHACRA, 

1983;79-80). 

Além disso, para Chacra, a característica fundamental do teatro, a “metamorfose” do 

ator em personagem dá lugar a uma expressão coletiva: “o jogo entre ‘ser eu’ e o ‘ser outro’ 

se torna secundário, para dar primazia ao jogo do ‘sermos nós’, que ocorre no momento do 

espetáculo” (CHACRA, 1983;80). Esta situação abre as possibilidades do trabalho estético 

para um trabalho terapêutico, que para a autora, pode ser realizado segundo as técnicas de 

arte-educação ou do psicodrama.   

 Sandra Chacra consegue registrar, de forma singular, as características, paradoxos e 

qualidades da tão efêmera e fugaz interpretação improvisada: “O caráter fundamental da 

improvisação é a espontaneidade, e esta é o alimento e a base da arte do ator: arte da 

flexibilidade, do imprevisto e das surpresas, mas também é a arte do controle e da adaptação. 

O ator vive uma dualidade: ao mesmo tempo que deve ser espontâneo, deve ser controlado 

(CHACRA, 1983;70). Trata-se de um trabalho sobre o momento, o instante presente, o 

fenômeno cênico em que se confrontam platéia e atores: 

 

Um artista do improviso, ao pisar o palco, traz dentro de si o ‘espírito da improvisação’, 

ou seja, há uma pré-disposição para atuar de acordo com o momento. Ele não tem medo 

de errar, isto é, não está preocupado com a memorização e fixação de cenas e diálogos. 

Sente-se mais livre e mais solto para entrar mais a fundo no jogo cuja regra é ele estar 

sensível aos seus co-atuantes e sobretudo à assistência. É da concordância e da 

convergência que nasce o improviso. No jogo da sua dupla personalidade, ele distancia 

de si a personagem, para sagaz e habilmente captar a atmosfera do momento, com uma 

verve especial e uma nitidíssima noção crítica de si, não perdendo o controle de um 

jogo, ao qual a assistência se manterá infantilmente atenta (CHACRA, 1983;79). 
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 Esta argumentação de Sandra Chacra é decorrente do trabalho da teórica de teatro, já 

mencionada anteriormente, Viola Spolin. Para Spolin, que trabalha com o processo de jogos 

teatrais, o objetivo último do processo teatral é chegar na espontaneidade: 

 

Através da espontaneidade somos re-formados em nós mesmos. A espontaneidade cria 

uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de referência estáticos, da 

memória sufocada por velhos fatos e informações, de teorias não digeridas e técnicas 

que são na realidade descobertas de outros. A espontaneidade é um momento de 

liberdade pessoal quando estamos frente a frente com a realidade e a vemos, a 

exploramos e agimos em conformidade com ela. Nessa realidade as nossas mínimas 

partes funcionam como um todo orgânico. É o momento de descoberta, de experiência, 

de expressão criativa (SPOLIN, Pág.4). 

 

 Como vimos, a espontaneidade é o processo que dá acesso à experiência criativa. Este 

estado particular, físico, intelectual e expressivo é desencadeado pelo processo dos jogos 

teatrais. Não há no processo de trabalho de Viola Spolin a menor relação hierárquica de um 

processo de aprendizagem tradicional. O orientador, diretor, professor deve fornecer as 

condições para que o indivíduo possa chegar a desenvolver seu auto-aprendizado: 

  

Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de 

improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no 

palco. Aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém (...) Se o 

ambiente permitir, pode-se aprender qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o 

ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar. ‘Talento’ ou ‘falta de talento’ 

tem muito pouco a ver com isso (...) Experenciar é penetrar no ambiente, é envolver-se 

total e organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os níveis: 

intelectual, físico e intuitivo. Dos três, o intuitivo, que é o mais vital para a situação de 

aprendizagem é negligenciado (...) quando a resposta a uma experiência se realiza no 

nível do intuitivo, quando a pessoa trabalha além de um plano intelectual constrito, ela 

está realmente aberta para aprender (SPOLIN, Pág.3-4) 

 

 Não há como mencionar o conceito “espontaneidade” e não falar de Jacob Levy 

Moreno, o pai do psicodrama. Para ele, a representação sem ensaios e sem a restrição de um 

texto pode desencadear um processo terapêutico a seus participantes, visto que se fundamenta 

na improvisação e no “estado de espontaneidade” individuais e não nas “conservas culturais” 

estabilizadas e retrógradas da sociedade.  

Para Moreno, o self emerge dos papéis sociais, e portanto, o processo de representação 

em uma estrutura particular fornece: “a oportunidade de recapitulação de problemas não-

resolvidos dentro de uma configuração social mais livre, ampla e flexível” (Moreno apud 

Carlson. 1996;46). Com este trabalho, a catarse é produzida pela espontaneidade, e auxilia na 

desopilação, sublimação e exteriorização de desejos e fantasias individuais, podendo trazer 

resultados de cura de problemas psicológicos e mesmo através da transformação individual.  

Como nos diz Chacra, Moreno troca o objetivo teatral pelo terapêutico: “Procurando 

provocar na mente do paciente um efeito catártico sugere que a improvisação seja aí 
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condicionada a suscitar emoções – ‘explorar a verdade’ do sujeito que a pratica, revelando 

tanto a sua realidade quanto a sua fantasia” (CHACRA, 1983;37). Moreno inova com isto 

tanto a terapia quanto o teatro, chegando a influenciar Artaud e Grotowski.  

 Outro grande nome do teatro contemporâneo que enfatiza a importância da 

improvisação em seu processo de criação cênica é Peter Brook. Em seu célebre livro O Teatro 

e seu Espaço, o diretor inglês trabalha com alguns termos para definir linhas específicas do 

teatro: “Teatro Rústico”, “Teatro Sagrado”, “Teatro Morto”, “Teatro Vivo”, entre outras. De 

uma forma geral, Brook pensa o cânone teatral: 

 

Penso naquelas duas máscaras horrendas que nos olham com suas caretas em tantos 

livros sobre teatro: aprendemos que na Grécia antiga essas máscaras representam dois 

elementos iguais, tragédia e comédia. Pelo menos são sempre apresentadas como partes 

iguais de um todo. Mas, desde então, o teatro ‘legítimo’ tem sido considerado o 

importante, enquanto que o Teatro Rústico tem sido considerado o menos sério. Mas a 

verdade é que toda a tentativa de revitalizar ou renovar o teatro tem-se voltado para 

fontes populares. (Brook, 1970;68-69). 

 

O “Teatro Rústico” se distingue do “legítimo” pela ausência daquilo que se chama 

estilo, mas que também pode ser entendido como regras e padronização. “O estilo pressupõe 

lazer; enquanto que organizar um espetáculo em condições de rusticidade é como fazer uma 

revolução, pois qualquer coisa que esteja à mão pode ser transformada numa arma” (Brook, 

1970;68-69). Como nos diz Brook, o “Teatro Rústico” não escolhe, não formaliza nem 

seleciona, mas atêm-se ao momento do fenômeno teatral: “(...) se o público está indócil, então 

é muito mais importante gritar com os que estão criando caso – ou improvisar uma piada – do 

que tentar preservar a unidade estilística da cena (...) o arsenal é ilimitado: (...) a exploração 

dos assuntos “quentes”, (...) as anedotas locais, a exploração dos acidentes, imprevistos, (...) 

as abreviaturas do exagero, os narizes postiços, os tipo-clichês, as barrigas postiças. (Brook, 

1970;68-69). 

Esta falta de formalização confere ao teatro rústico uma linguagem muito sofisticada 

calcada na estilização e comunicação, que não se importa (ou até desconhece) que existem 

“padrões” (ao menos para alguns) que estão sendo quebrados. Esta “licenciosidade” é a 

característica mais marcante do Teatro Rústico, que é inovadora, dinâmica, reformuladora do 

“estilo” e do “cânone” teatral. 

 Para Brook, a qualidade do trabalho cênico feito em qualquer ensaio depende 

totalmente do “clima de trabalho” e da capacidade deste de estimular a criatividade. A ação de 

compor uma peça é, segundo o diretor, sempre uma forma de “brincar”: “Não é por acaso que 

em muitas línguas a palavra que designa peça e brincar é a mesma”. (Brook, 1970;79). Neste 

sentido, a improvisação desempenha para o teórico inglês um caráter fundamental. É através 
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dela que se pode fugir do Teatro Tradicional, reacionário, conservador e voltado ao status quo 

que Brook conceitua de “Teatro Morto”: 

 

Aqueles que trabalham em improvisações têm a possibilidade de ver com assustadora 

clareza com que rapidez se chega às fronteiras da chamada liberdade. (...) O ator era 

estimulado a expressar o primeiro gesto, grito ou borrifo de cor que lhe viesse à cabeça. 

No começo, o que isto mostrava era a bagagem de clichês em posse do ator: a boca 

aberta para a surpresa, o passo atrás para o horror. De onde vinham essas supostas 

espontaneidades? Era óbvio que a verdadeira e instantânea reação interior era bloqueada 

e, como um raio, a memória supria alguma imitação de uma forma já vista. O uso dos 

‘vernizes’ era ainda mais revelador: o instante de terror diante do ‘branco’ e logo depois 

o clichê tranqüilizador vindo como salvação. Este Teatro Morto vive à espreita dentro 

de todos nós. O objetivo da improvisação quando se prepara um ator durante os ensaios 

é sempre o mesmo: fugir do Teatro Morto (...) de confrontar o ator o tempo todo com 

suas próprias barreiras, nos pontos em que, no lugar da verdade de uma nova 

descoberta, ele coloca uma mentira (Brook, 1970;118-19). 

 

A argumentação de Brook é enfática: a improvisação é o caminho de descoberta da 

“verdade” teatral, termo sinônimo de “organicidade”, “realidade” que significam o mesmo em 

teatro: a busca pela atuação verossímil em detrimento da “ilusionista” e “enganadora” do 

teatro “envernizado” ou como diria Moreno, das “conservas culturais”.   

Neste sentido, vimos que aquilo que se compreende como “improvisação” e “teatro vivo” 

é a busca pela distinção do que vem sendo feito no comportamento cênico até então. É a 

tentativa da quebra das convenções, da reapropriação de símbolos na formação de 

“metáforas” bem como a conquista de formas diferenciadas de ação e postura. A 

improvisação permite uma liberdade de atividades e uso de representações que dá acesso a 

questões que não estão “definidas” seja para um indivíduo em específico, um grupo social ou 

mesmo um elenco de atores profissionais. Com a “formatação” destas questões pode-se 

chegar, através da ferramenta do teatro a questões que encontrem eco nas variadas 

representações dos atores ou da platéia. 
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5. ETNOGRAFIA 

 

Como consta na apresentação e introdução deste trabalho, nosso intuito é contribuir 

para o campo conhecido como “Antropologia da Performance”, que segundo Victor Turner, é 

uma divisão da “Antropologia da Experiência”. Desta forma, os recortes etnográficos 

realizados para a construção do “objeto” de estudo foram duas manifestações cênicas 

específicas: a atuação cômica de um palhaço de rua que se apresenta no centro da cidade e o 

trabalho de palco de um grupo de atores chamado “Os Improvisadores”, alunos do ator, 

diretor, produtor e proprietário da “Escola do Ator Cômico”, Mauro Zanatta. Estas escolhas 

permitem uma análise comparativa de alguns princípios ou fenômenos comuns em ambos os 

recortes: a comicidade a improvisação e a dimensão do “jogo” como elementos presentes e 

definidores da “estética” de ambas as apresentações. Além disso, este arcabouço teórico 

construído nos permitirá a crítica (no sentido benjaminiano, de ampliação da reflexão) das 

implicações destas performances em sua interface com o mundo social, lançando o 

questionamento de estes contextos serem ou não responsáveis pela constituição de algum tipo 

de reflexividade. 

Uma facilidade decorrente da escolha destes recortes etnográficos foi a periodicidade 

destas manifestações. O palhaço apresenta-se de terça a sábado no calçadão da Rua XV, e “Os 

improvisadores” permaneceram em cartaz com sua peça na Escola do Ator Cômico durante 

alguns meses. Se por um lado esta recorrência de apresentações possibilitou uma análise 

etnográfica mais minuciosa (diferentemente do que pode ocorrer com análises de 

performances que ocorram uma única vez), a dimensão da improvisação presente em ambos 

os objetos nos apresenta dificuldades quanto ao caráter efêmero, fugaz e sempre diverso das 

apresentações.  

 Esta qualidade cênica trouxe alguns empecilhos para a etnografia, que precisou ser 

realizada com o “registro instantâneo” dos acontecimentos, o que acarretou inevitavelmente  a 

uma relação mais “distanciada” entre o pesquisador e seu sujeito-objeto de estudo, 

simbolizada pelo “poder” daquele que porta o caderno e a caneta. De fato o registro seja na 

forma de escrita ou imagens, não nos pareceu dar conta da “fugacidade” destes eventos e da 

unicidade das situações, produzidas a cada instante e referentes àquela situação específica 

vivida. De fato, torna-se fundamental a utilização da subjetividade, e da experiência 

individual para buscar o que está sendo apresentado em cada performance por detrás das 

expressões. Não se trata de comprovar a incidência de determinado comentário, gesto ou 



 90 

significado, mas perceber o fundamental e único em cada contexto, para depois concretizar a 

análise crítica do fenômeno. 

 Entretanto, apesar da relação com o Sombra ter sido mais “conturbada” do que com 

Mauro Zanatta e seus atores, nenhuma delas apresentou qualquer conflito ou problema de 

relacionamento. As únicas dificuldades a ser registradas são as decorrentes da própria 

Antropologia Urbana: a dificuldade de “imersão” no território quando este é a própria cidade 

de moradia do pesquisador.  

Este não “sai” de seu cotidiano como os etnógrafos clássicos, e deve conciliar sua vida 

social, acadêmica e profissional com a etnografia e as demandas de presença, participação e 

observação. Além disto, outra questão é a apresentada por Roberto da Matta em “O ofício de 

etnógrafo ou como ter Anthropological Blues”, do processo inverso que a Antropologia 

Urbana precisa fazer: não mais tornar compreensível o que era “exótico”, mas sim “estranhar” 

o que é “familiar”. 

A este aspecto deve ser dado uma atenção mais pormenorizada. De fato as expressões 

que estavam sendo analisadas tinham, como mencionado na apresentação desta monografia,  

relações diretas com minha experiência individual como ator, palhaço e improvisador. Sendo 

que, se por um lado eu precisei relativizar algumas concepções e julgamentos formados de 

antemão quanto à performance do Sombra bem como ao trabalho de Mauro Zanatta, a 

compreensão minuciosa de alguns aspectos destes fenômenos cênicos só me foram possíveis 

exatamente devido à minha trajetória pessoal. 

De fato a performance do Sombra era uma atividade que eu, como todo curitibano 

freqüentador do espaço, também já possuía um julgamento formado. Da mesma forma, a 

escolha da Escola do Ator Cômico como recorte etnográfico se deu em parte pelo interesse 

pessoal que eu tinha no espaço, no curso e na figura de Mauro Zanatta. Tais concepções 

individuais precisaram ser relativizadas posteriormente, a medida que o trabalho foi 

apresentando alguns posicionamentos, para que uma verdadeira postura crítica pudesse 

emergir.  

Esta perspectiva comparativa me possibilitou analisar diferentes apropriações da 

comédia, da improvisação e do “jogo” cênico nas duas manifestações distintas, o que 

iluminou questões não apenas da produção cênica atual, mas também de aspectos 

fundamentais da vida social e das “lentes teóricas” que utilizamos para ter acesso ao que 

compreendemos como a realidade.    
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5.1. “Chameguinho” ou “O Sombra da XV” 

 

Carlos Roberto Telles talvez seja um nome como outro qualquer em Curitiba ou 

arredores. Contudo, ao indagar a qualquer cidadão curitibano sobre o “Sombra da XV” ou 

(para os freqüentadores mais assíduos do local) “Chameguinho”, a indiferença certamente 

dará lugar a uma descrição do trabalho deste palhaço, do local onde ele se apresenta, a um 

relato de uma história peculiar que ocorreu no local ou mesmo uma opinião ou julgamento de 

gosto do interlocutor. 

De fato este palhaço é um integrante notório da Rua XV, ou “Rua das Flores”, 

considerada por muitos o “coração” de Curitiba, por ser um dos pontos turísticos e 

“aparelhos” urbanos mais característicos da cidade. 

A observação teve como primeiro foco a ação performática dos clowns que se 

apresentavam no local, visto que o palhaço estudado não é o único performer a se apresentar 

no espaço, tampouco foi o primeiro a utilizar o local, mas tornou-se ao longo da pesquisa o 

sujeito central da análise, de forma que os outros performers observados serão mencionados 

apenas como contraponto para a caracterização e análise da performance de Chameguinho. 

Esta escolha se deu devido ao seu “estilo cênico” e particularidades: o “poder performático” 

refletido no “domínio do espaço” visivelmente superior ao conquistado pelos outros 

performers.  

Da inter-relação entre os palhaços, atores sociais e espaço, a análise foi direcionada 

à atuação de Chameguinho, particularmente no que se refere a sua apropriação do espaço, seu 

poder sobre os transeuntes, a especificidade da sua relação com a platéia e as implicações dos 

valores e significados veiculados.  

O processo de familiarização e de construção de uma relação “amigável” entre 

pesquisador e “sujeito-objeto-de-estudo” apresentou certas dificuldades, como esperado 

devido à concorrência e hostilidades variadas dentro do território (a serem tratadas 

posteriormente), mas não representou qualquer impedimento no decorrer da pesquisa.  

Os aspectos relevantes foram anotados em um caderno de campo, e foram realizadas 

entrevistas informais com os performers, garçons, vendedores e proprietários de 

estabelecimentos de comércio, funcionários de prédios bem como outros populares que se 

dispuseram à conversa. Algumas fotografias foram executadas e tiveram o duplo intento de 

constituir um registro da atuação cênica de Chameguinho (comprovando a partir da 

informação visual, questões descritas no trabalho), como fornecer uma forma de 

familiarização e construção de uma boa relação entre os performers e o pesquisador. 
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Carlos Roberto Telles nasceu em Curitiba em 1977 e com sete anos fugiu de casa, 

indo morar na rua. Como consta no jornal “Folha da Boca” No.2 da segunda quinzena de 

Outubro de 2000, entre outras reportagens que têm o artista de rua como tema, Carlos era um 

menino de rua que, perambulando pelo país, chegou a São Paulo, sendo recolhido em um 

colégio interno. Foi lá que ele fez um curso de teatro que o levou a trabalhar como palhaço.  

Se sua trajetória pessoal parece não ter sido muito fácil, a conquista de seu espaço de 

trabalho também não ocorreu sem confronto. Iniciou sua atividade na XV por volta de 1990, 

em um espaço particular da Rua XV já conhecido como “palco” pelos usuários. Além da 

proximidade com a “Boca Maldita”, lugar tradicional de debates e manifestações políticas, os 

bares do calçadão já haviam sido transformados em “palco” por um travesti que interagia com 

os clientes, conhecido como “Gilda”. Foi nas proximidades deste local e para este público que 

Chameguinho começou a atuar. 

Como foi percebido em entrevistas e observações durante a pesquisa, o palhaço 

provoca alguma hostilidade dos passantes, usuários do local, trabalhadores “convencionais” 

do espaço, principalmente de alguns garçons, que dizem que a performance do palhaço 

atrapalha seu trabalho. Em contrapartida, o palhaço possui uma grande malha de “amigos” ou 

“conhecidos” e várias pessoas vão até o local para ver sua performance. 

A “fama” de Chameguinho é inegável: difícil quem não o conheça, apesar deste fato 

não significar propriamente uma “popularidade” no sentido “positivo” do termo, pois, como 

mostra o acontecimento de 1997, ele é aclamado por alguns, repudiado por outros, sendo no 

mínimo “tolerado” pela maioria da população que utiliza a Rua XV.  

No ano acima referido, o palhaço foi proibido de trabalhar na rua, por “perturbar a 

tranqüilidade e o sossego”, tendo realizado por isso protestos que chegaram à mídia: 

acorrentou-se por dois meses no seu local de trabalho, onde passava também as noites; fez 

greve de fome e coletou, segundo os jornais locais, cerca de vinte mil assinaturas de abaixo-

assinado destinadas à liberação de sua atividade. Em 20 de Agosto de 1997, Chameguinho foi 

novamente permitido a atuar como palhaço no local, tendo seguido, desde então com seu 

trabalho, pelo qual diz receber cerca de 600 reais mensais. 

Carlos Roberto Teles chega em seu local de trabalho logo após o almoço. Trajando 

já parte de seu figurino, (normalmente calça, sapato e a camisa), “perambula” pelos arredores 

da Rua XV, cumprimentando conhecidos, e realizando outras atividades, até o horário 

próximo de sua performance. Maquia-se nas mesas do próprio local onde, por volta das 

15h30min, agora com o colete tradicional, chapéu e maquiagem pronta, entra em cena.  
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Chameguinho, seu personagem, utiliza-se normalmente de uma combinação de 

calça, camisa, colete e chapéu, traje que poderia ser de uso habitual se não estivessem 

desenhados para um palhaço e, portanto, não fossem mais largos do que o necessário para seu 

corpo. A combinação das cores destes itens não é normalmente exuberante, ou “gritante” 

como ocorre com o figurino de muitos palhaços. O traje mais habitual é uma calça e colete 

azul marinho e uma camisa social branca, na cabeça chapéu de feltro preto. O figurino 

obedece a uma estrutura de “conjunto”, variando em cor e materiais: foi registrado um verde, 

um azul, um preto, e outro laranja, sendo o colete deste “jogo” de pelica ou imitação de couro. 

Em toda a etnografia realizada até agora não foi registrada qualquer variação de maquiagem, 

que é sempre branca em todo o rosto, com o acessório do nariz de palhaço de plástico 

vermelho, marca registrada deste personagem-tipo. O performer carrega sempre no pescoço 

um apito preso por um cordão, que utiliza freqüentemente em sua cena, e um relógio no braço 

direito. 

Além de participar de alguns projetos sociais e anti-drogas, como registrados em 

várias reportagens de jornais que o próprio palhaço disponibilizou, Chameguinho é presidente 

da Associação dos Artistas de Rua de Curitiba (no momento da etnografia), conseguindo, 

apesar de ser analfabeto, lidar com questões da classe artística e ter alguns contatos que julga 

importantes, com políticos como Chaves Leite. 

A busca pelo “reconhecimento” ou melhor, pela projeção na mídia, pelo desejo da 

fama e do “sucesso” foram aspectos muito visíveis e presenciados na inter-relação com o 

palhaço, que intitulou-me de “assessor de imprensa”, pelo meu interesse nos recortes de jornal 

que tratavam dele bem como pelas fotografias que realizei. O palhaço frisava enfaticamente 

os trabalhos que fazia fora de Curitiba, sua relação com artistas de projeção nacional, entre 

outras questões de “ostentação” incluindo a financeira. 

Jacson é o outro performer que no momento da pesquisa trabalhava no local, 

conhecido como “Mímico”, ou muitas vezes como “o outro palhaço”, pois, entre outros 

fatores, seu trabalho no local é instável, intermitente, tendo ficado no período da etnografia, 

cerca de três meses sem aparecer. Normalmente veste um conjunto de calça e camisa com 

listras horizontais de preto e branco e tem um chapéu preto “de praia” que lembra um pouco o 

desenho de um chapéu coco. Porta um saquinho do mesmo tecido do figurino, destinado para 

as contribuições no final da apresentação. 

 O local escolhido para a performance não é de forma alguma aleatório. A Rua 

XV, em Curitiba, foi a primeira via no Brasil (em 1972) a ser modificada para formar um 

calçadão, um espaço de circulação exclusiva de pedestres, de comércio e lazer. É 
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extremamente central e conecta duas praças: a Osório e a Santos Andrade, onde está a sede da 

UFPR. Há portanto, uma grande circulação de pedestres, trabalhadores, comerciantes, 

estudantes, entre outras pessoas, que se utilizam dos serviços que ela oferece. A quadra 

próxima à praça Osório é a “Boca Maldita”, local famoso por sua concentração de cafés e por 

abrigar inflamados debates políticos e animadas conversas dos freqüentadores do local. 

Os dois performers cuja performance analisamos, Chameguinho e Jacson (apesar de 

termos registrado apenas as contribuições do primeiro) apresentam-se no mesmo local, 

separadamente, em uma área próxima à “Boca Maldita”, popularmente conhecida como 

“Bondinho”, devido ao veículo ali presente que foi transformado em espaço de recreação 

infantil. Esta área é também a única da Rua XV em que se pode sentar em cadeiras na calçada 

sob um peculiar toldo roxo, e ser atendido por garçons de um dos três bares/lanchonetes que 

funcionam no local. Desta forma, a prática de encontrar os amigos para um chope, aguardar 

algum compromisso ou simplesmente “matar um tempo” é recorrente neste ambiente. A 

incidência de turistas (tanto nacionais quanto estrangeiros) também é recorrente e deve ser 

registrada. 

Tudo isto faz com que toda a Rua XV seja um espaço muito disputado por artistas, 

políticos, “personalidades populares”, e outros atores urbanos, sendo os palhaços apenas mais 

uma manifestação. As estátuas vivas, que passam grandes períodos de tempo imóveis; a 

bailarina “Ticlau”, que se move segundo uma música particular como aquela que se escuta ao 

abrir uma caixinha-de-jóias; músicos de rua, ou performers com trabalhos mais atuais, de 

estética “pós-moderna” são alguns dos artistas que dividem o local com engraxates, 

panfleteiros, indigentes, mágicos, vendedores de jogos de loteria, animadores de 

“bonequinhos” que com seu canto e palmas os fazem pular de forma misteriosa. E a cada dia, 

descobre-se um outro ator social com mais uma novidade. 

O espaço é recorrentemente utilizado para manifestações políticas, passeatas, 

barracas de divulgação e venda de produtos de partidos políticos, bem como as campanhas de 

prevenção, divulgação e informação para a população, levadas a cabo pela prefeitura e outras 

instituições. Richard Schechner em seu texto “The Street is the Stage” (IN: The Future of 

Ritual) revela que determinados espaços, ruas, praças, equipamentos urbanos das cidades são 

eleitos para as manifestações populares, sendo exatamente este, ao nosso ver, o caráter da Rua 

XV. Não seria portanto exagero caracterizar este ambiente como um dos locais mais típicos 

da cidade de Curitiba, e a principal “malha” de lazer do centro da cidade. (MAGNANI e 

TORRES, Na Metrópole,2000). 
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Dentro do recorte no qual os palhaços agem, estão, de um lado do calçadão: um 

fliperama, lan house e snooker bar; os bares-restaurantes La Gôndola, Bar Triângulo, Bar 

Mignom e Savoy (proprietários das mesas e cadeiras dispostas no calçadão); e uma série de 

estabelecimentos comerciais, no andar térreo dos prédios: Cia da Calça; Loteria Tesouro; 

Restaurante e Bar Mata Fome; Claro; Ponto de Visão; Vivo; 2 Corações; Tim; W. Friends e a 

relojoaria Aristides. Do outro lado vemos: Tecidos 5ª Avenida; Restaurante Bella Vista; Zutti 

Calçados; Kopenhagen; Savina; Janjão; Prata chik: Princess hair; Prata Fina; Wing; 

Bergerson; Zalem Jóias e Tecelagem imperial. No meio do corredor formado por estas lojas, 

encontram-se uma banca de jornais e revistas e o Café do Bondinho, que serve muitas vezes 

como abrigo ao palhaço, quando este quer esconder-se, seja para pregar uma peça em um 

transeunte ou induzir a passagem de alguém que possa servir de contracena para ele. 

A performance de ambos consiste, portanto, em interagir com os passantes do 

calçadão, local de grande movimento da cidade por consistir em um espaço de locomoção de 

pedestres extremamente central e também um pólo de lazer e comércio. 

 Logo que o palhaço ganha a rua, os passantes, que já conhecem o “show” (como 

Chameguinho mesmo se remete à sua apresentação) aglomeram-se entre as vitrines e os 

bancos, cestas de flores e cadeiras dos dois lados do calçadão, evitando passar pelo grande 

espaço aberto no meio da rua, para não estarem sujeitos aos comentários do palhaço. Mas há 

sempre alguém desavisado, aventureiro ou inocente que, por distração ou “ato de coragem”, 

desfila pelo corredor aberto no calçadão servindo, então, de material humano, de coadjuvante 

forçado para a interação dos palhaços.  

 A etnografia, após uma análise inicial mais ampla, que incidia sobre o espaço e 

os atores sociais deste recorte foi dando ênfase, a medida que avançava no registro, às 

“narrativas performáticas” do palhaço, suas “esquetes”, suas construções simbólicas e no 

processo de aplicação destes comentários aos transeuntes. A partir da observação recorrente, 

pudemos enumerar algumas estruturas cênicas regulares que Chameguinho realiza e que 

constitui o seu repertório performático. Estes “jogos” ou “narrativas” são sua forma particular 

de atuação, e são aplicados a partir da coleta de informação instantânea que os palhaços 

operam sempre que algum transeunte aparece na sua área de atuação. 

 O princípio fundamental da atuação performática dos palhaços é transformar a 

situação cotidiana do caminhar na rua em uma cena de implicações simbólicas. Com a 

interação com o transeunte, os palhaços transformam a rua em palco, o passante em co-autor e 

os usuários do espaço em platéia.  
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A triangulação é evidente: Chameguinho torna-se o protagonista, pinçando dentre o 

grande fluxo de pessoas da Rua XV, quem será seu “coadjuvante” na cena que realizará para 

os clientes dos bares, que estão confortavelmente sentados nas cadeiras, de frente para a ação.  

Trata-se de um fenômeno polêmico na cidade, pois a cena acarreta a exposição do 

transeunte, que passa a não mais ser um anônimo dentro da “multidão” não-personificada. 

Além disso, a linha de trabalho de Chameguinho é satírica. Ao antepor-se ao passante com 

suas “tiradas satíricas”, o palhaço se aproxima dos que não estão ali apenas de passagem, 

realizando antes um “diálogo” com os espectadores do que com seus “atores coadjuvantes”.  

De fato, o palhaço construiu um repertório de possibilidades dentre as quais ele 

seleciona o “argumento” que deseja, segundo a “informação visual” que cada passante lhe 

apresenta. A escolha do coadjuvante e da cena ocorrem de forma simultânea e endereçada à 

platéia dos bares da “Boca”.  

A imitação do caminhar, da postura, de particularidades físicas, expressões ou 

vestuário, por mais que seja a característica fundamental do trabalho de palhaços conhecidos 

como “Sombras”, não é a característica da performance de Chameguinho. As “interferências”, 

sustos e “peças” ocupam boa parte da performance, e muitas vezes superam em incidência a 

própria mimese dos transeuntes.   

Interferir no trajeto dos passantes a partir de comentários e construções corporais e 

vocais pode ser visto como uma possível definição “abstrata” do trabalho deste palhaço. Estes 

comentários veiculam valores, julgamentos e a opinião do performer sobre a “primeira 

impressão” que os transeuntes lhe causam. Neste momento, por intermédio de seu 

desempenho cênico, Chameguinho torna-se “juiz” da Rua XV, transferindo uma ordem (ou 

uma nova ordem) ao que era apenas um momento da vida cotidiana. A partir da contra-cena 

que faz, da interação que impõe, visto que a maioria dos transeuntes não escolhe interagir com 

o palhaço mas é surpreendido por este, Chameguinho consegue canalizar a atenção de todo o 

entorno para um indivíduo específico através de seu desempenho cômico. 

Deve-se notificar que este espaço da Rua XV é um território “popular” que 

concentra indivíduos de diversas classes sociais. No recorte do bondinho, especificamente, o 

flerte é muito comum e é praticado pelos freqüentadores do local. O palhaço reflete este 

“ambiente” em suas “narrativas”, utilizando-se de informações da mídia, alguns comentários 

políticos e muitas vezes evidenciando elementos de machismo, preconceitos e estereótipos 

que encontram eco no senso comum da população. 

A interrupção do trajeto de moças que chamam a atenção representa grande parte da 

performance do palhaço, visto que o tema da conquista, da escolha de uma companheira, da 
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preferência de algumas (em detrimento de outras), dos atributos estéticos e da sexualidade é 

algo muito explícito nas cenas. Chameguinho na interação com mulheres, orientado seja pelo 

vestuário, pela beleza física ou pela postura, normalmente escolhe uma entre as construções 

cômicas registradas, trazendo à tona sua “opinião” e transformando-a em algo público e 

comum. 

A solicitação de beijos como forma de pagamento, para deixar as mulheres 

prosseguirem, ora de um lado do rosto, ora de outro, e por fim, na boca, (que é sempre 

rejeitado) é uma das “narrativas” que melhor exemplifica esta dimensão do flerte. 

O pedido da mão ou do entrelaçar do braço para acompanhar a caminhada da 

transeunte. Se consentido, o palhaço comemora, seja com gestos ou com comentários sonoros 

(sendo “Bingo!” o mais freqüente). Esta comemoração nos remete à especulação do palhaço 

que esta atitude de consentimento da acompanhante nos indicaria que uma relação futura 

estaria assegurada com a moça. Um exemplo disso é uma variação deste quadro, em que o 

palhaço assovia e desfila como em seu próprio casamento com uma moça que julga bonita 

que aceitou caminhar junto com ele.  

Muitas vezes, com mulheres que não reproduzem o “padrão de beleza” difundido 

pela mídia, o palhaço solicita o entrelaçar do braço, e após o consentimento da acompanhante, 

este retira seu braço, nega o convite feito por ele próprio em uma cena de exposição da 

passante, que nos leva a interpreta-la como “indigna” para o palhaço.  

Em oposição a esta narrativa está aquela em que, uma vez que a passante se 

enquadre em um padrão de beleza, Chameguinho simula que irá parar de trabalhar e continuar 

o trajeto com sua nova companhia, escolha demonstrada com os acenos de tchau para a 

platéia e o “abandono temporário” do espaço da performance, visto que o performer deixa-se 

levar para longe. 

Se há acompanhantes com a contra-cena, seja aparentemente namorado, mãe ou 

amiga, o performer faz algum comentário como “tchau sogra/o”, busca afastar o suposto 

namorado, ou faz um sinal de chifres com a mão, referindo-se ao parceiro supostamente 

traído. Nesta cena, a mulher é utilizada como intermediário, para a exposição de outra pessoa 

que a acompanhe. 

Em outra “narrativa” ocorre justamente o contrário: o palhaço faz a moça parar no 

meio da rua, o que leva a companhia a seguir caminho ou ficar indecisa se ajuda ou não a 

primeira. O desconforto mútuo é visível, entretanto ele é maior na “escolhida” que está 

impossibilitada de tomar qualquer atitude. Uma variação desta cena é quando alguém carrega 

algo como sacolas, uma mala, pasta, etc. e o palhaço algumas vezes simula um furto, outras 
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vezes pega um dos volumes para auxiliar o passante e pára, ou muda de direção, caminhando 

no outro sentido.  

Com mulheres vestidas de modo a chamar a atenção, particularmente quando usam 

minissaia, Chameguinho aplica um quadro que geralmente provoca grande quantidade de riso 

na platéia: ao “copiar” seu visual, o palhaço abaixa as calças e levanta a cueca samba-canção 

usando-a para cima do umbigo, exagerando no rebolado, e mantendo a mão “desmunhecada” 

na altura do obro, caminha pela rua, emitindo sons como “ai, ui”, para o divertimento geral.  

Outra possibilidade é de breve comentário é quando este estabelece um foco da 

audiência em uma morena/negra bonita e/ou bem vestida, e em seguida grita o termo: 

“Globeleza!”. 

Um exemplo peculiar da dimensão “moral” e “valorativa” da performance é a 

“imitação” que Chameguinho faz de corporalidades que não combinem com o padrão estético, 

seja pessoas obesas, a partir do deslocamento dos ombros para trás e a projeção do quadril 

para frente; de indivíduos de estatura baixa; apressados; senhoras idosas, as quais representa 

com uma idade muito mais avançada. 

Neste aspecto os exemplos são variados: com pessoas calvas ou carecas, simula um 

avião com uma das mãos, que quando sobrevoa a cabeça do transeunte, produz um som que 

lembra de atrito, como se a hélice do avião fosse a responsável pela falta de cabelos no 

passante. Outra possibilidade é o transporte, através da mímica, do cabelo de uma pessoa para 

outra que seja calva. 

Benze-se como que pedindo proteção, ou faz o sinal da cruz como que indicando 

algo sobrenatural, um defunto-humano ou algo do gênero para passantes vestidos de forma 

exótica, agressiva, ou não condizente com a moda/estética, como punks, hippies, mendigos, 

bêbados. Muitas vezes grita, assusta-se ou corre deles. Abaixa as calças até metade da coxa, 

imitando a moda de um skatista, que usava sua calça com a cueca bem aparente. 

Se alguém porta ou possui algo com o objetivo de chamar muita atenção (como 

cabelo colorido ou com um design incomum, uma roupa muito ousada, muitos piercings etc.), 

Chameguinho normalmente aponta o transeunte à “platéia” dando gargalhadas ou fazendo 

cara de deboche. 

A construção de uma relação de afinidade, parentesco ou relacionamento fictícia é 

explorada pelo palhaço também a partir de outras esferas. Além de separar casais, fazendo-se 

passar por namorado, amigo, amante etc., Chameguinho também busca apresentar casais com 

uma diferença gritante de idade, ou ambos em idade já muito avançada. Outras vezes, 

Chameguinho simula relações irreais de parentesco, ao vincular pessoas desconhecidas a 
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algum integrante da família: “mamãe” para alguém mais velha, ou “vovó”, trazendo 

eventualmente incoerências de gênero que indicam um possível apontamento de 

homossexualismo. Eventualmente faz passar-se por filho de algum passante, imitando uma 

criança, fazendo escândalo e jogando-se no colo deste.   

Na contracena com crianças que estão deslumbradas com a figura do palhaço, 

Chameguinho alterna entre uma postura dócil, acenando para elas e uma certa “ameaça” ou 

careta, quando mostra os dentes e faz suas mãos parecerem garras assim que as crianças se 

distraem ou viram as costas. 

Quando há alguém que caminha no espaço utilizando um telefone celular, ele 

acompanha-o, muitas vezes fingindo um diálogo fictício em um telefone, mas sempre com um 

discurso veiculado através do apitaço constante que promove para dificultar a comunicação 

do transeunte.   

Ao ver pessoas que se enquadrem em “tipos físicos” específicos, o palhaço constrói 

uma relação cômica através da atribuição de nomes de celebridades ou personagens da mídia 

a este indivíduo. Se uma senhora já mais idosa foi colocada em foco, Chameguinho 

eventualmente a chamará de Hebe Camargo, um homem de barba seria associado com o Lula, 

um rapaz magro vestido com apuro ou com roupas modernas seria rotulado como Lacraia 

com os dizeres: “Pocotó, pocotó, pocotó!” 

O trabalho sobre o ritmo do andar dos passantes também é uma fonte a ser explorada 

na performance: o palhaço apressa ainda mais um transeunte que já aparentava afobado. 

Interrompe a passagem de um passante ou família inteira e deixa o resto do trânsito dos 

pedestres fluir enquanto o escolhido é obrigado a aguardar. Pára um ciclista, retira sua mão do 

guidão, coloca-a no selim e senta-se no quadro da bicicleta, ganhando uma carona de alguns 

metros. 

Quanto a trajes sociais, a construção da narrativa se modifica. Se um senhor de terno 

aproxima-se, ele fala seu maior texto, em tom jornalístico: “Deputado rouba mais de quinze 

mil” ou algo similar, e em seguida cumprimenta o passante com “Oi deputado”ou então faz 

uma arma com a mão e dedos e diz “Vem Lalau, por aqui”, atribuindo sempre a estes 

“executivos” o rótulo de corruptos. 

Quando avista dois homens que julga terem atitudes heterossexuais, ou pelo simples 

fato de andarem juntos pelo calçadão, constrói sobre estes uma ação que torne pública esta 

suposta relação homossexual, seja jogando pétalas de rosas ou arroz imaginárias e assoviando 

a valsa nupcial, ou apenas enunciando, (dizendo: “Aháaa”) e atritando os indicadores das duas 

mãos. Se um transeunte aparentemente homossexual passa, normalmente diz: “lacraia” ou 
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“pocotó-pocotó-pocotó”. Satiriza homens que não aparentem ter pêlos nas pernas levantando 

a calça de forma a mostrar a panturrilha e finge depilá-la. 

Com pessoas de descendência oriental, os ameaça com movimentos estereotipados e 

exagerados de artes marciais, dizendo “Arigatô”, “Sayonará” e outros termos conhecidos. 

Com homens refere-se ao suposto tamanho diminuto do órgão sexual. 

Se um grupo grande caminha junto, busca constituir uma fila e em seguida os coloca 

em movimento seja construindo corporalmente a idéia de um trem ou de cavalos. Ou então 

busca fazer com que estes (geralmente uma família) dêem as mãos e em seguida brinca de 

roda com eles. 

Assusta as pessoas que por ali passam distraidamente seja fingindo uma mordida de 

um cachorro, seja escondendo-se atrás de outro transeunte e pulando e gritando para 

surpreender os desprevenidos. 

Interrompe o caminhar de certas pessoas que passariam no centro do calçadão e 

“expulsa-os” de “seu” lugar, fazendo com que passem pelas laterais, próximo das vitrines. 

Algumas vezes chega a “revistar” ou “dar uma geral” nos passantes. 

Multa alguns carrinhos que passam na XV, indicando uma possível crítica quanto ao 

devido lugar destes atores urbanos. Entretanto esta “cena” possivelmente pode ser realizada 

apenas com carrinheiros que Chameguinho conhece (como me confessou, referindo-se a certa 

ocasião). 

Existem é claro, outras possibilidades, de narrativas cênicas, e foi possível perceber 

que o repertório do performer modifica-se ao longo do tempo em algum grau, mantendo, 

entretanto, a “lógica” e “estrutura geral” como descrita acima. As personagens em voga na 

mídia (como “Hebe” ou “Lacraia” nos exemplos citados) são sempre utilizadas, e as formas 

de construir narrativas que levantem questões de grande apelo popular como o flerte, a moda, 

a sexualidade, relações ilegítimas, dinheiro, escândalos políticos etc. são os objetivos últimos 

do palhaço.  

Há também o fator “improviso”, que aparece mais claramente na relação entre 

imprevisto e repertório. Foi colocado que o performer possui um repertório extenso de 

narrativas, as quais o palhaço aplica sobre os passantes, tendo sempre e infalivelmente algum 

comentário a fazer sobre qualquer passante. Entretanto, a dinâmica da rua não pode ser 

controlada, e o palhaço “improvisa” em seu “jogo” de escolher as “narrativas” que melhor se 

enquadrem em determinado passante e se revertam em um poder sobre o território, no caráter 

satírico, provocativo e popular de sua performance. É interessante notar ainda que sempre há 
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um caráter imprevisível quanto a contra-cena entre palhaço-transeunte, o que pode ser uma 

forma de descoberta ou criação de narrativas diferentes e inovações no repertório do palhaço.  

Há uma situação relacionada a este assunto que não pode passar despercebida: trata-

se de uma cena “ensaiada”, ou melhor, “combinada” com um rapaz, que passa “desatento” 

pelo calçadão e leva um susto do palhaço. A diferença é que a reação é amplificada, bem 

como a indignação e irritação do “suposto transeunte” surpreendido pelo palhaço. 

Este fenômeno, bem como a análise do repertório e da atuação de Chameguinho nos 

leva a perceber que a abertura da performance para quaisquer participações de outros é 

mínima. As narrativas não são “negociadas” com o transeunte, mas sim “outorgadas” pelo 

palhaço, que busca o “domínio” das situações de improvisação que o “acaso” da rua pode 

gerar, visto que a voz que se ouve quando a rua torna-se palco é apenas a de Chameguinho.  

A estética da sátira encontra-se assim ligada ao espaço urbano, público e 

movimentado da Rua XV e na busca da contracena como forma de expressar “narrativas” 

prontas. O transeunte, antes de ser um ator coadjuvante é colocado no papel de Augusto pelo 

palhaço, apontando o particular no comum, amplificando e re-modelando as características 

individuais das pessoas segundo a sua sensibilidade.  

Percebemos então que, Chameguinho, apesar de ir buscar o molde de sua expressão 

na figura ambígua, liminar e política do clown, acaba realizando apenas a sátira dos outros 

atores do local onde se apresenta, operando desta forma segundo as noções morais já 

consolidadas pela estrutura social.  O que a atuação do Sombra acarreta é a articulação de 

valores sociais (coletivos), sempre segundo a lógica da sátira e da hierarquia, que produz a 

comicidade instantânea e não reflexiva, atualizando representações já estabelecidas. A 

performance do palhaço não propõe, busca ou negocia alternativas, não constrói significados, 

não articula o passado, a experiência com a representação, mas apenas cria em um limitado 

período de tempo expressões de valores existentes nas representações coletivas, acabando por 

reforçar as noções já estabelecidas da moral. É uma necessidade de articular o “devir ser” da 

moral com os dados coletados na esfera real, utilizando a inversão para criar comicidade, 

exposição, poder.  

Desta forma pudemos compreender como certo indivíduo buscou uma linha 

consagrada de atuação cênica e construiu sua efetivação dentro de uma sociedade de exclusão. 

Como uma manifestação popular, o espaço em questão, a mídia, os valores sociais, o 

individualismo, entre outros fatores, constituíram então pontos de extrema influência no 

trabalho cênico que se criou. Se este tipo particular de atuação, urbana e cômica nos levam a 

refletir sobre o caráter ambíguo, político e gerador da figura do palhaço ou clown, a vertente 
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satírica e de exposição dos performers nos remetem ao conservadorismo e mera inversão 

temporária dos valores e da moral da sociedade.  

Admitindo os esforços para a máxima isenção possível de julgamentos de valor, 

registramos que Chamguinho é um dos responsáveis por uma das opções de lazer mais 

centrais da cidade. O palhaço integra e articula uma teia impressionante de relações sociais e 

representa uma forma de adaptação de estilos cênicos que conseguiu sua viabilização, com o 

retorno financeiro e sua institucionalização, se não de todo legítima, ao menos consentida 

pelas autoridades, e desfrutada pelos “populares”. 

 

5.2. “Os Improvisadores” da “Casa Da Comédia”.  
 

O outro recorte etnográfico analisado foi o grupo “Os Improvisadores” da antiga 

“Escola do Ator Cômico”, agora chamada de “Casa do Ator Cômico”. Trata-se de um espaço 

particular existente em Curitiba, de propriedade do ator e diretor teatral Mauro Zanatta, que 

goza de uma grande popularidade no meio artístico curitibano.  

A história da Casa da Comédia está, como não poderia deixar de ser, atrelada à 

história de Mauro Zanatta. Nascido em Concórdia, Santa Catarina, Mauro estudou engenharia 

mecânica em Florianópolis. Em certo momento, começou a fazer um curso de mímica. 

Deixou a universidade de lado, agarrou-se à mímica e foi até a Inglaterra estudar teatro e 

comicidade. Foi Professor assistente na “Desmond Jones School of Mime and Phisical 

Theatre” e na “The Arts Educational London School”. Estudou clown na França com Filippe 

Autier e na Itália com Antonio Fava. 

Quando voltou, Mauro fundou em 1994 a Escola do Ator Cômico e formou uma dupla 

com Richard Rebelo, seu principal “discípulo”, tendo com ele concretizado três peças 

cômicas: “Silêncio! Estamos trabalhando”; “Operário Patrão” e “Porcos Melados”. Agora 

tendo um espaço físico, uma “escola”, Mauro atualmente possui um local fixo para continuar 

a dar seus cursos para atores e não atores que buscam seus ensinamentos.  

Grosso modo, trata-se de um ator e diretor profissional que dirige um grupo de atores e 

não-atores de classe média, que pagam as mensalidades de seus cursos. Atualmente Mauro 

também dirige um grupo de pesquisa de improvisação, chamado Os Improvisadores, 

composto de ex-alunos e convidados que trabalham sobre jogos criados e selecionados por 

Mauro, para sua formação, educação cênica, buscando a construção de peças improvisadas. 

Os Improvisadores realizaram uma temporada de apresentações que durou de 04 de 

agosto a 30 de outubro de 2004. Tratava-se de uma série de jogos de improvisação, já 
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conhecidos dos atores, visto que eles já os haviam praticado durante o curso. Desta vez, o 

tema geral estabelecido por Mauro Zanatta foi a cidade de Curitiba, sobre a qual os atores 

deveriam ter conhecimento geográfico, histórico, talvez até sociológico e estar a par das 

informações divulgadas pela mídia.  

A platéia fornecia as informações necessárias para o andamento dos exercícios que 

operavam segundo certas “regras” ou “estruturas” das improvisações. Cada  jogo possuía um 

certo “modelo” e certos “objetivos”. A orientação da aceitação das propostas dos atores em 

cena (repúdio à negação) é, segundo Mauro Zanatta, condição essencial para a improvisação 

ocorrer, e isto também deve acontecer com a proposta da platéia, pois é esta que fornece o 

material a ser trabalhado, que por sua vez é modificado e apropriado pelos atores.  

A Escola do Ator Cômico fica na Rua Lamenha Lins, no Bairro Rebouças, em 

Curitiba, conhecido na cidade por comportar um projeto da prefeitura chamado “Residências 

Culturais”, destinado à revitalização de casas da região através da hospedagem de diversos 

artistas, que passam a ter um espaço próprio. Mauro Zanatta, conforme me confessou, não 

pode participar do projeto, visto que o espaço que utilizava ficava duas quadras fora do limite 

estabelecido pela prefeitura. Tendo passado tempos difíceis com o pagamento do espaço, 

Mauro Zanatta recentemente conseguiu quitar as prestações e garantir seu local de trabalho. 

Os “funcionários” do espaço são: Rosângela, irmã de Mauro, seu filho mais velho e a 

Débora, sobrinha do diretor, além de um outro rapaz que auxilia no trabalho necessário de 

cenário, principalmente de carpintaria. Esta configuração de parentes fez com que diversos 

alunos percebem um “clima familiar” no espaço devido a este corpo de trabalhadores e sua 

forma de relacionamento.  

O espaço possui diversas salas além da maior em que se encontra o palco (não 

convencional, composto por uma arquibancada tipo “escada” que vai até o teto), que se 

assemelha a uma “caixa” cênica, com duas portas de entrada apenas (no fundo do palco para 

os atores e outra para os espectadores, próxima à arquibancada).  

Após passar pelo sólido portão de ferro, trancado 24 horas com cadeado (que é a 

segurança do espaço), e entrar pela porta da frente, chega-se a uma sala com um pequeno 

palco (nunca utilizado), decorado com três mesinhas com cadeiras e um sofá. Este espaço faz 

a função de “hall” e de “sala de espera”.  

Ao adentrar a Casa, vê-se à direita o escritório de Rosângela, a secretária, produtora e 

“faz-tudo” da Casa, e outra sala, quadrada, ao pé da escada que leva ao palco, no andar 

superior. Cruzando-a chega-se a um outro espaço, mais amplo, que funciona como cozinha 

(ainda meio improvisada) e tem um certo ar de “sala de jantar” devido a grande mesa que ali 
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se encontra. É o principal espaço de socialização da Casa da Comédia, e fica próximo à 

“marcenaria”, um galpão nos fundos da casa.  

Ao cruzar este galpão, chega-se a um jardim, com algumas plantas e em uma divisória 

que marca o limite territorial do espaço comercial: “Escola do Ator Cômico” e o espaço 

residencial de Mauro. Pode-se deste local avistar a casa, que dá de frente para a Rua Nunes 

Machado (paralela à Lamenha Lins) onde mora o diretor e sua mulher, Joseane Zanatta.  

 Na Casa da Comédia, Mauro realiza seus cursos, cujo impacto no espaço teatral 

curitibano é considerável, principalmente no que se refere ao curso intensivo de dois ou três 

meses, pelo qual Mauro Zanatta é conhecido, respeitado e muito bem “cotado”. Este curso 

tem a freqüência de quatro dias por semana e duração de três horas por dia sendo ofertado a 

cada início de ano, tendo o custo de cerca de trezentos reais.  

Até 2002 Mauro trabalhava com diversas técnicas como ferramentas para o ator. Em 

seu curso havia um trabalho de improvisação, de mímica, de Commedia dell’Arte e clown, 

que eram muito procurados por atores que buscavam uma “reciclagem”, um aperfeiçoamento, 

e também por não-atores interessados pelo teatro. O Curso era retratado pelos que já eram 

atores como algo árduo, sofrido, de exposição, de auto-descoberta.  

A partir de 2003, Mauro passou a retirar as “técnicas” do curso e trabalhar 

exclusivamente com a improvisação. Segundo ele, apenas após um trabalho consistente de 

improvisação é que as outras técnicas deveriam ser utilizadas. Em 2004 um grupo saído do 

curso intensivo e de um outro módulo de Commedia dell’Arte ofertado em seguida, acabou 

criando, com a tutela do Mauro Zanatta, um “clube de improvisação”. Este grupo (e mais 

alguns integrantes convidados) iniciou um processo de ensaio que culminou na apresentação 

de uma peça chamada “Improvisadores”. Trata-se, como mencionado, de uma série de jogos 

específicos de improvisação que funcionam com a contribuição da platéia e são criados e 

apresentados de imediato.  

 O trabalho de improvisação não é algo novo no processo teatral, nem tampouco a 

proposta de apresentar cenas improvisadas. Entretanto, esta apresentação foi a exposição de 

um processo de preparação de atores e não-atores que acabou tendo o formato de espetáculo, 

o que é algo não muito convencional. As apresentações improvisadas historicamente têm uma 

certa filiação com os movimentos políticos, sociais e identitários que eclodiram a partir da 

década de 60 e que estão ligados a minorias étnicas, sexuais, econômicas, como mencionado 

no capítulo sobre performance. Já esta apresentação do grupo também chamado 

“Improvisadores”, tem outra configuração, outro intuito de apresentação e outra estética, 

muito mais voltada à exposição da construção teatral de um grupo e de um processo de 
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atuação cênica. Os ensaios, os jogos, a espontaneidade, empatia e sentimento de grupo são, 

portanto, postulados como fundamentais para o bom funcionamento do processo.  

 A proposta de formação de atores do Mauro Zanatta é, segundo o diretor, conseguir 

fazer com que os alunos consigam escapar da “razão”, escapar do crivo seletivo, do “filtro”, 

da organização dos temas, assuntos, situações que venham a ser gerados nos ensaios. É uma 

proposta de tentar fazer com que o ator se libere da necessidade de aprovação da platéia e dos 

outros do grupo, de fazer com que ele consiga se expressar rapidamente, espontaneamente, 

desenvolvendo sua criatividade sem as limitações que a “razão”, a “moral”, o “gosto”, a 

necessidade de gerar uma boa impressão aos outros acaba por colocar ao indivíduo, e isto 

ocorre através do “jogo”:  

 

Eu falo pras pessoas assim: para improvisar você tem que relaxar o teu filtro das coisas. 

Relaxar o filtro, porque se você ficar com o filtro muito fino, com uma filtragem muito 

fina, cada coisa que você vai dizer você vai organizar, antes de puxar para fora. Então 

assim... têm muita coisa guardada dentro de você, que poderia estar saindo mas não sai 

porque você filtra demais. Filtrou? Daí, pronto! Só escolhe o que é bem-vindo para a 

platéia, o que a platéia curtiria... É uma forma de defesa que a gente tem... O risco ta 

aonde? Você engrossa a malha (...) e  sai mais coisas de dentro de você. Sai mais 

elementos, e aí é claro...sai elementos que não são tão bons assim, que não são tão 

elaborados, sai coisas que são bobagenzinhas. E aí é que começa a vir a tua 

possibilidade de descobrir quem é você, com esse processo. Porque você começa a 

conviver com coisas tuas que antes você não permitia sair. (...) Mas na medida que você 

começa pôr em jogo, você começa a conviver com coisas que não são bem 

emolduradas, com erros, com falhas, com coisas que esteticamente não fazem parte do 

gosto da platéia, não fazem parte do teu gosto... Como é que você faz isso sair? Como é 

que você permite que isso saia? Através do jogo. Se existir jogo, sai. Se não existir, o 

ator vai para o processo de seleção. Vai para o racional. (...) Se não acontece jogo, se 

não acontecer a brincadeira entre eu e você a gente vai estar no racional, e aí a gente vai 

estar buscando o que falar, o que dizer, e isso é o processo de seleção, é o filtro. Essa é 

a coisa que as pessoas não conseguem. (...) As pessoas tentam selecionar, como diz a 

Viola Spolin, (...) elas tentam ser originais, sempre tentando trazer uma coisa 

interessante, uma coisa nova, uma inovação, sabe? E aí é que vem a trava, aí é que vem 

a trava porque o novo não está nessa situação, o novo está naquilo que você não 

consegue ser, e que sai quando você permite a brincadeira. (Mauro Zanatta. Entrevista 

em 10/09/2004).  

 

Mauro propõe, portanto, a criação de um grupo coeso que realiza jogos de 

improvisação responsáveis pela “desopilação” individual, pela liberação da expressividade, da 

fala, da espontaneidade, que resultam em uma maior auto-afirmação, segurança, auto-

confiança a seus integrantes. É como se fosse um processo de liberação de imagens, situações 

e vontades em uma dimensão que se aproximaria do “id” formulada por Freud sobre o ego 

racional do cotidiano.  

A primeira fase da etnografia esteve mais centrada na observação das apresentações e 

na tentativa de construir uma empatia com os Improvisadores. Pude acompanhar quase todas 

as apresentações durante a temporada, apesar de não conseguir estar presente em muitos 
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ensaios. Inicialmente a observação esteve centrada nas regras, objetivos e resultado cênico 

dos jogos e em seguida busquei fixar a “fugacidade” das informações e situações que eram 

criadas espontaneamente nos jogos. Tal tarefa é extremamente árdua, visto que se trata de 

uma tentativa de registro de uma experiência muito ágil, que liga a platéia e os atores em uma 

situação de “momento”, sendo que sua lógica e significado são construídos de imediato. A 

tentativa de fixar esta experiência em trânsito acaba, sem dúvida por enfraquecer e abstrair um 

resultado coerente com o momento de sua execução cênica. 

A empatia e confiança com o grupo foi gradualmente se desenvolvendo, 

principalmente devido à minha freqüência nas apresentações, que era muito bem vinda, visto 

que o público não se fez muito presente, devido, talvez, ao fato de que elas ocorriam nas 

quartas-feiras. Terminada a temporada passei a fazer algumas entrevistas que foram gravadas 

e transcritas, bem como a análise dos textos da Escola do Ator Cômico veiculados no próprio 

site do espaço na internet.  

Passado o ano de 2004, Mauro recrutou os Improvisadores para continuar o trabalho 

em 2005, nas segundas e quartas-feiras, enquanto o curso intensivo não havia iniciado. Depois 

desta data (28 de março), os ensaios foram transferidos para o período da tarde. Pude 

presenciar e mesmo participar de alguns destes encontros, em alguns ensaios dos quais me foi 

permitido tomar parte. A minha experiência anterior com teatro e improvisação facilitaram 

um pouco a diferença de “status” e de “empatia” com o grupo que já vinha ensaiando há 

quase cinco meses. 

O trabalho dos Improvisadores como “grupo” teve início na metade de 2004, quando 

Mauro Zanatta buscou dar continuidade ao processo teatral vivenciado pela turma de seu 

curso “intensivo”, bem como no curso de aperfeiçoamento seguinte, de “Commédia 

dell’Arte”.   

Foram recrutados diversos atores e não-atores, tanto ex-alunos da Escola como 

também alguns “externos”, que tinham certa afinidade com o diretor. O grupo começou com 

um número bastante extenso e foi diminuindo de tamanho ao longo do tempo, devido a 

questões de disponibilidade e de interesses até chegar em uma média de doze performers. 

Eram eles: Bruno, Cássia, Ed, Elói, Fábio, Henrique, Jairo, Joseane, Juliana, Lúcia, Nathália, 

Patrícia, Karina, Marcos e Eduardo (sendo que Henrique, Patrícia e Lúcia acabaram 

abandonando o processo no decorrer dos ensaios).    

Os improvisadores realizavam suas apresentações nas quartas-feiras, ensaiando as 

noites de segundas e terças-feiras para conseguir certa “sintonia”. Os exercícios visariam 

construir a interiorização de um certo comportamento suscitado pelas estruturas dos jogos e 
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que fazem com que o imprevisto e o acaso fornecido pela platéia possam ser bem trabalhados, 

e que um discurso conjunto de todo o grupo possa ser criado. Esta é a tentativa de Mauro 

Zanatta, de formular uma outra forma de postura cênica e um processo particular de produção 

da comicidade em seus alunos.  

Antes mesmo de destacar a estrutura, recorrências e questões importantes das 

apresentações, tratarei de deixar algumas impressões a respeito do processo de ensaios. 

Os atores dos cursos e principalmente os Improvisadores eram os principais usuários 

da Casa da Comédia. Apesar do espaço ser cedido vez ou outra para grupos de afinidade do 

Mauro (como ocorreu com a Companhia Senhas de Teatro) e estar aberto para visitas, eram os 

atores engajados nos ensaios os que mais tempo utilizavam a Casa. Raro foi o dia em que, ao 

chegar, não me deparasse com uma roda de conversa acontecendo em uma das salas da Casa 

da Comédia. Alguns atores estavam engajados em outro processo de ensaio, que ocorria antes 

do horário dos Improvisadores, como foi com o Ed, Fábio, Karina, Juliana e posteriormente o 

Bruno, envolvidos na montagem do espetáculo “Félix Culpa”.  

 De início, os encontros para os ensaios começavam às 19:00 horas nas segundas e nas 

terças-feiras, estendendo-se por duas a três horas. Na temporada 2005, o horário de trabalho 

foi modificado para segundas e quartas das 15:30 às 17:30. O grupo geralmente iniciava o 

processo com discussões históricas, políticas, “sociais”, baseado nas pesquisas que os atores 

deveriam realizar sobre Curitiba. Em geral ocorria uma boa dinâmica entre os integrantes, 

sendo que várias pessoas se manifestavam e Mauro, não interferia muito, mas quando o fazia, 

sua opinião era muito considerada. 

Em seguida, uma retrospectiva da apresentação (quando durante a peça em cartaz) ou 

do ensaio passado era realizada, pontuando algumas questões de importância para que os 

atores buscassem aperfeiçoar. Só então o grupo passava ao aquecimento, geralmente com uma 

dinâmica de pega-pega, na qual salva-se apenas aquele que disser o nome de alguma pessoa 

do grupo (exceto o seu e o de seu pegador), que passará a ser o novo pegador. Outra 

possibilidade freqüente foi o “pega-pega” com “agressões” (sem machucar), tapas, puxadas de 

cabelo, empurrões etc.  

Nas quartas-feiras à noite, o público, ao chegar, era recebido por Rosângela, que 

vendia os bilhetes logo na primeira sala do espaço, sendo que a grande maioria passava em 

seguida para a segunda sala, ao pé da escada, de onde era possível ouvir o aquecimento do 

grupo embalado por alguma música. Mauro Zanatta circulava pelo local, eventualmente 

dando alguma orientação para a platéia sobre o espaço, ou sobre os preparativos da peça, e 

solicitando alguma ação da platéia que fosse fundamental ao andamento do espetáculo, como 
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a leitura de manchetes do jornal ou o “sorteio” de alguma tirinha de papel a serem utilizadas 

posteriormente na apresentação.  

Os atores que não iriam participar se preparavam para executar alguma tarefa de 

apoio, seja a operação do som (a operação da luz era geralmente de responsabilidade da 

Débora) ou o controle do tempo (que ocorreu apenas no começo do processo). 

Grande parte dos espectadores tinha certa intimidade com o Mauro, com as pessoas da 

Casa da Comédia ou com o espaço, ficando estas, em geral, bem à vontade no local. 

Chegando a hora da platéia ir para o espaço cênico, todos subiam um lance de escadas, 

entregavam o bilhete para um dos atores do grupo que não estava atuando e acomodavam-se 

na bancada de madeira repleta de almofadas. 

O palco estaria nu, se não houvesse uma cortina improvisada ao fundo, um banco de 

madeira encostado na parede do lado esquerdo da caixa-cênica onde os atores sentavam e um 

cabideiro (arara) cheio de acessórios e figurinos encostado na parede direita.  

Uma vez devidamente instalados os espectadores (o que eventualmente leva um 

tempo, visto que a arquibancada é uma estrutura não-convencional para o público 

“tradicional” de teatro), Mauro agradece a presença de todos e passa a explicar a proposta do 

espetáculo. Geralmente comenta que Os Improvisadores são um grupo que está trabalhando 

com improvisação há cerca de dois meses, e que este processo tem uma peculiaridade: não há 

individualismo e nem medo de errar: o trabalho é coletivo e os erros são admitidos. Menciona 

também que os atores estão estudando Curitiba como base do espetáculo, que o objetivo é que 

estes desenvolvam a cidadania com este processo e também que o que for aparecer nas 

improvisações sobre a Cidade deverá unir platéia e atores. Instrui a platéia quanto a sua 

participação em fornecer os elementos necessários aos “jogos teatrais”, dizendo o que estava 

escrito nas tiras (quando estas eram utilizadas), falando as manchetes de jornais, escolhendo 

bairros da cidade, provérbios, nomes de pessoas, profissões, lugares em Curitiba. 

Passada a introdução do diretor, dá-se início à cena: uma série de jogos cênicos que 

duram cerca de uma hora. Os jogos possuem certas regras e demandam sugestões externas 

para serem realizados. Esta estrutura acarreta a imprevisibilidade de cada apresentação, visto 

que o fomento inicial para o jogo teatral ocorre a partir da manifestação da platéia. Como não 

se sabe o que a platéia irá pedir, se cria um clima de tensão entre os atores. A partir dos jogos, 

exaustivamente treinados nos dias anteriores, os atores improvisam cenas definidas por Mauro 

Zanatta. Os jogos realizados tanto no processo dos ensaios quanto nas performances ocorridas 

nas quaras feiras são:  
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JOGO DO “BUZZ”: Trata-se de uma contagem em grupo. Forma-se uma roda e cada ator fala 

um número da seqüência de 1 a 50. A regra do jogo estabelece uma interdição nos números 

que contenham o algarismo 3, bem como os seus múltiplos, que não devem ser falados, em 

voz alta, vindo a palavra “Buzz”, em seu lugar. O jogo trabalha a atenção, a interação, a 

disponibilidade e o raciocínio rápido. Há um segundo estágio deste jogo, em que os jogadores 

extinguem a roda e passam às mais variadas ações e atividades no palco. 

 

JOGO DO “FALANDO COMIGO” (monólogo em duplas): É um jogo em que os 

participantes constroem uma história juntos, falando necessariamente a mesma coisa ao 

mesmo tempo, como se fossem uma pessoa apenas. A dificuldade é conseguir concretizar um 

processo narrativo em que não se veja facilmente quem propõe e quem assimila, mas sim, um 

nível de entrosamento em que o “monólogo” possa fluir como se fosse dito por uma pessoa 

só. Nas apresentações ele acontece impulsionado por duas propostas da platéia, que devem ser 

incorporadas na cena: um bairro de Curitiba e um animal. Existe um segundo estágio em que 

ocorre uma conversa de quatro atores, como se estes fossem apenas duas pessoas. Este jogo 

desenvolve a sintonia e empatia entre os atores, a negociação da criação (pois as idéias são 

sempre modificadas) e a espontaneidade.  

 

QUATRO ATORES CONTAM UMA HISTÓRIA: Neste jogo temos três atores em fila, um 

ao lado do outro, e um deles na frente, sentado em um banco. Este último aponta para os 

atores que começam uma história, e ela deve continuar sem “quebras” cada vez que ele aponta 

para outro ator, solicitando sua contribuição. O objetivo é chegar a um grau de compreensão, 

disponibilidade e prontidão que dê a impressão que a história está sendo contada por uma 

pessoa só. Segundo Mauro, este exercício desenvolve a capacidade auditiva, e o “ritmo já 

viciado” de contar uma história, pois todos precisam estar ouvindo os outros e a indicação dos 

narradores deve ser feita de forma aleatória, para forçar a disponibilidade e a agilidade dos 

atores. A platéia propõe um ditado popular, que deve ser o pano de fundo da improvisação, 

aparecendo como finalização da improvisação.  

 

JOGO DO RABO: É uma atividade em que dois atores devem criar uma situação 

improvisada, a partir de algum tema fornecido pela platéia (que se utiliza de manchetes de 

jornal fornecidos), buscando não apenas trabalhar uma a improvisação, mas também 

conseguir retirar o rabo do outro ator. Estes dois objetivos do jogo: improvisar e buscar pegar 

o rabo do outro devem ser trabalhados sem grande disparidade, para que o jogo não fique uma 
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mera desculpa para retirar o rabo do outro, nem uma improvisação sem tensão e acasos. O 

jogo termina quando um ator retira o rabo do outro, ou quando há uma ameaça, ou tentativa 

explícita e frustrada de arrancar o rabo. 

 

JOGO DOS QUATRO BANCOS:  É um jogo de pegar o lugar do outro. Os atores dos 

bancos estão confortáveis, uma vez que estão sentados, e há sempre um indivíduo de pé. Os 

que estão sentados se locomovem buscando revezar-se nos outros bancos, e o que está em pé, 

narra uma história ao mesmo tempo em que busca sentar-se. É necessário uma grande atenção 

e prontidão daquele que está de pé para pegar o banco. Quando ocorre que este ator pegue um 

dos bancos, a história passa a ser contada pelo ator que ficou em pé.  

 

JOGO DE CABEÇA, TRONCO E MEMBROS: É um jogo com três atores, sendo que cada 

um possui uma função particular na composição da cena: um ator vai para um canto do palco 

e dois outros ficam de frente para a platéia colocando-se um atrás do outro. O da frente põe 

seus braços para trás e o de trás passa seus braços para frente. Assim, um ator (o da frente) é 

responsável pelas ações faciais e corporais, sendo que o outro (o de trás) é responsável pelos 

gestos dos braços do personagem, e o terceiro ator (que está oculto) é quem dá voz ao 

personagem. A platéia fornece os dados necessários: uma profissão, um local e uma ação, que 

é acatada de imediato pelos atores. A graça e a dificuldade deste exercício está exatamente na 

separação destas funções pelos atores participantes. É comum que haja descompasso entre 

expressão e gestos, fala e expressão, fala e gestos. Este jogo trabalha a sintonia e empatia 

entre os atores, a agilidade e a espontaneidade. 

 

IMPROVISAÇÃO DO DISCURSO: Houve uma proposta, provavelmente incentivada pelas 

eleições, de que os atores realizassem uma improvisação instantânea, um discurso, que 

sempre adquiriu tom político, a partir da contribuição da platéia (que lia, em certo momento e 

em voz alta, um papel a ela entregue antes da apresentação e que continha um nome de uma 

pessoa “famosa”, ou conhecida em Curitiba ou apenas dizia um número, correspondente a 

cada ator). Este jogo pode ser realizado a partir de uma outra versão: a cada 15 min, a platéia 

falaria um número de 1-8 (cada número corresponde a cada um dos atores), e estes farão um 

monólogo “livre”, espontâneo e instantâneo.  

 

JOGO DA NOVELA CURITIBANA: Um casal de atores realiza uma improvisação livre, 

partindo apenas das sugestões da platéia, que fornece os nomes dos personagens, um lugar em 
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Curitiba e um Hobby. A proposta da improvisação é que este hobby (depois alterado para 

esporte) deve estar presente na cena de forma sutil. Ele aparece então “disfarçado” nas falas e 

nas ações dos personagens, o que normalmente tem um efeito cômico. Este jogo 

posteriormente foi percebido como associado aos personagens-tipos chamados ennamorados 

do trabalho de Commedia dell’Arte.  

 

JOGO DO ORGULHO CURITIBANO: Improvisação livre dos atores a partir de algum tema 

que a platéia julgue ser motivo de “orgulho curitibano”. Ocorre com quatro atores, na 

estrutura do exercício de “falando comigo”. Foi abandonado nas últimas apresentações. 

 

 De fato, a maior fonte de recrutamento de Mauro Zanatta é o seu próprio status dentro 

da classe artística. Não há qualquer “opositor” ou “hostilidade” bem caracterizada para com 

Mauro e seu trabalho. Se um interessado em teatro pergunta a alguém mais informado sobre 

onde fazer um bom curso de teatro, a Escola do Ator Cômico irá por certo, constar na grande 

maioria das opções apresentadas.  

 Como mencionado, o curso intensivo é visto pelos atores como difícil e penoso. 

Segundo esta posição, a dificuldade é com os “vícios” teatrais que o diretor busca destruir, e 

portanto, na fala dos atores, o processo deveria ser mais fácil para uma pessoa que nunca tinha 

feito teatro antes.  

 Segundo os próprios atores a “socialização” seria um processo responsável por 

“fechar” os indivíduos em si mesmos, causando timidez, introspecção, falta de comunicação. 

O medo de se expor, o medo do ridículo é muito presente e é um dos maiores obstáculos do 

curso. Para Mauro Zanatta, há um processo de “libertação” do ator, até que este consiga 

chegar a seu “material criativo”. Para alguns atores “o curso vai descascando a pessoa até 

achar o que é o mais perto do ser humano”, pois o trabalho supostamente seria capaz de 

revelar a “verdade” dos indivíduos.    

 O fato da turma ser composta por atores e não atores tem algumas implicações: 

permite um grau maior de “liberdade” para os atores que não tem que “concorrer” com iguais 

por uma posição de “destaque”, permitindo um maior “despojamento”. Ao mesmo tempo, esta 

“mistura” estabelece uma certa hierarquia de status no grupo, visto que grande parte dos não-

atores, ao iniciar sua trajetória teatral, acaba espelhando-se nos atores. Se por um lado os 

atores são criticados por seus “clichês” ou “estilos” de interpretação, estes em muitos aspectos 

são vistos como estando em outro patamar frente aos não-atores. É claro que a dimensão 

lúdica e improvisada ajuda a diminuir estes efeitos, e que esta “cobrança” acaba retirando o 
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ator de seu “hábito” do fazer teatral. Os atores eventualmente se surpreendiam com o 

desempenho dos não-atores do grupo e algumas vezes isto causava uma “diminuição do ego” 

dos atores. 

 Segundo os integrantes dos Improvisadores, no processo de “definição” do grupo, 

ocorreu uma certa “seleção natural” dos integrantes, visto que cada ensaio reunia menos 

pessoas, até que se formou o grupo de dez e depois de oito pessoas que permaneceu até o final 

da temporada. Os que não participaram do grupo, segundo os depoimentos colhidos, não 

estariam em consonância com a proposta, não teriam disponibilidade ou estariam apenas 

preocupados com seu desenvolvimento pessoal e não com o grupo. 

 A intenção de agradar ao “mestre” é visível nos ensaios e falas dos atores, que se 

esforçam por seguir o caminho “correto”, do processo que Mauro irá apontar e que levará à 

auto-descoberta. Desta forma, as “reprovações” do diretor são vistas principalmente pelos 

atores como de grande impacto, a necessidade de aprovação de que Viola Spolin nos fala é 

uma das dimensões que faz com que o curso “intensivo” do Mauro seja visto como árido, 

sofrido. Nas apresentações, esta dinâmica é bem visível também: os atores queriam ser bem 

quistos pela a platéia, queriam “ganhar a platéia”, e “fazer a platéia rir”. Este processo está 

também ligado à aquisição de um certo status dentro do grupo, porque algumas pessoas 

deixavam de atuar em certos exercícios, por exemplo, para que outras que trabalhassem 

“melhor” assumissem seu lugar 

 Outro aspecto fundamental percebido na etnografia e nos depoimentos é a empatia da 

contra-cena. Uma vez que a “estrutura” dos jogos passou a ser interiorizada, algumas 

afinidades de criação se estabeleceram, visto que elas resultavam em “sucesso”. Isto acarretou 

um certo desejo (segundo os atores inconsciente) de contracenar com determinadas pessoas. 

Mauro percebeu isto e chamou a atenção dos atores. Como consta no depoimento de um ator: 

 

Por que você tem facilidade com o Fábio e não tem com a fulana de tal? Quer dizer, 

você tá se cegando, fazendo um truque. Você não tem domínio. Se você tivesse, você ia 

com o Fábio e ia com a fulana de tal. Então comece a se pôr em risco, porque já está 

ficando cômodo para você. Ele achou que chegou um ponto em que a gente estava se 

acomodando. Não. Eu lembro que chegou um momento em que eu comecei a ir com 

outras pessoas que eu achava que não rolava, aí é que a crise voltou assim. Crise, 

tranqüilidade, crise... (Risos). Eu lembro que as pessoas que eu tive dificuldade... eu 

comecei a evoluir com elas, e acho que elas comigo também, mas só posso falar de 

mim, comecei a evoluir e daí eu falei: Caramba! A gente é um grupo, né? Por que a 

gente fica tendo preferências? É porque eu quero fazer bonito na frente da platéia ou o 

que? (Risos) (Entrevista cedida em 01/02/2005) 

 

 Seja devido ao desejo de identificação da platéia com o ator, ou seja devido ao anseio 

de que a improvisação “funcione”, “dê certo”, visto que neste trabalho cênico o resultado 
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(sempre imprevisível no teatro em certo grau) é ainda mais voltado ao acaso, a “unidade” 

construída do grupo não foi homogênea, aliás, segue aqui a dúvida: será que este resultado é 

possível?  

 Com as entrevistas, pude me certificar de um diagnóstico feito na etnografia: as 

referências e dados dos bairros, localidades etc. estavam tornando-se recorrências. Segundo 

consta nos depoimentos, o processo de “pesquisa” da cidade de Curitiba não foi constante, 

tendo ocorrido com afinco apenas inicialmente, talvez instigado pelo “medo” do palco. 

Posteriormente, com a percepção de um certo “domínio de palco” e certa “segurança”, esta 

angústia diminuiu.    

Quanto ao caráter competitivo do grupo frente aos favores do Mauro, havia o desejo 

de “ser melhor”, ou seja, de “passar pelo processo” de forma mais notória do que os outros 

integrantes do grupo. Aliás, esta idéia de “processo” é uma visão constante do Mauro que o 

grupo reproduz. Haveria um destino a chegar, e cada ensaio era um passo nesta direção, 

portanto, aquele que não dava alguns passos, ficava atrasado. Pelas entrevistas e observações, 

os ensaios funcionavam como um processo de “convergência”, fornecendo suporte emocional 

e possibilitando uma “afinação” do trabalho para a apresentação. Mauro Zanatta, apesar de ter 

mencionado ter gostado de algumas apresentações caóticas, buscava chegar em um resultado 

“acabado” com as apresentações, realizando um julgamento de valor após cada cenas das 

apresentações, seja com as falas, posturas ou expressões, que, acabavam por fornecer uma 

base também à platéia do que seria “bom” ou “ruim” nas cenas. Se por um lado comunicavam 

tal postura demonstrava à platéia a possibilidade da “falha”, ela também atentava para um 

desejo de “sucesso” de todas as improvisações.  

Será que o processo gradual de educação cênica permite chegar a um resultado em que 

o “erro” seja pequeno? Tomando em consideração o trabalho pessoal de Mauro, tratava-se 

sempre de uma contracena entre dois atores: ele próprio e Richard Rebelo. Com uma equipe 

relativamente grande, esta situação é um pouco mais difícil. Se a resposta da pergunta for 

afirmativa, será que estes atores já estariam aptos a realizarem cenas com “sucesso” 

recorrente? 

 Nos depoimentos os atores retratam o Mauro como alguém que não “adula” os atores, 

e sim como um diretor que sempre aponta os “pontos fracos”. Assim, o ator não poderia ficar 

orgulhoso de seu desempenho, mas sim sempre buscando melhorar os aspectos destacados 

por Mauro. Entretanto, como houve um trabalho de grupo, os laços de amizades se 

desenvolveram, e a “empatia” tornou-se muito visível para com alguns atores. Esta questão 

também implica uma diferença de status dentro do grupo. De fato, nos trabalhos posteriores, 
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apenas quatro atores participavam: O Ed, o Fábio, A Karina e a Juliana, sendo que o Bruno 

passou a integrar o elenco posteriormente (todos estes mantinham uma relação afetiva bem 

próxima ao Mauro).  

 Alguns atores percebiam a dificuldade de construir uma proposta em conjunto, 

apresentando algumas posturas mais autoritárias dentro do grupo quanto ao processo criativo 

em cena. Entretanto, a auto-crítica, ou seja, a percepção de seu próprio autoritarismo não se 

tornava muito visível. Um dos atores mais “autoritários” podia perceber esta “imposição 

criativa” no trabalho de algumas pessoas mas não no seu. A questão da criação também 

envolve este “poder simbólico”, sendo que talvez se poderia falar de uma “competição 

velada” quanto à maior criatividade dos atores. Como reflete a seguinte fala de uma atriz: 

 

Ah, agora você tocou num ponto: eu tinha muito medo de ir para a cena. Na verdade 

(...) o grupo ele era grande, e ele [o Mauro] escolhia dez atores que iam para a cena e 

esses dez eram os que estavam mais aquecidos: os que foram segunda, terça e quarta. 

Ele jamais colocava uma pessoa que não tenha ido três dias. E quando eu ia... eu ia 

insegura... Na verdade, eu sou insegura. Ainda para o teatro, e pras pessoas... eu 

acredito que quem esteja já no grupo, esteja já num nível um pouco maior. Então, eu 

tinha sempre medo, assim, não era todo exercício que eu ia, chegou exercícios assim 

que eu não fui nenhuma vez. Hoje eu assim, até me arrependo um pouco, de não ter tido 

coragem. Mas na verdade assim, me batia uma insegurança muito forte... nos exercícios 

que eu tinha que falar. Porque eu tenho uma dificuldade, engraçado assim, aqui eu falo, 

falo, falo, mas na hora de realmente improvisar, eu não consigo falar muita coisa, assim. 

E na verdade eu ia assim nos exercícios que não necessitavam muito, por exemplo, de 

uma fala individual. Eu ia quando havia uma troca. (Entrevista concedida em 

03/03/2005) 

 

Seja pelo maior tempo de trabalho com teatro, ou pelo maior grau de 

“profissionalismo”, o grupo de atores que continuou a trabalhar na Casa da Comédia no final 

de 2005 eram todos atores, apesar do desempenho de não-atores ter sido surpreendente até 

para os atores. Em certo depoimento, um integrante dos Improvisadores ressalta o interesse 

“mercadológico” do currículo e da “projeção” que o curso do Mauro acarretaria.  

Há a percepção, tanto para o Mauro quanto para os atores de que o diretor ficaria 

“sobrecarregado” com os trabalhos e projetos a serem feitos, mas para os integrantes dos 

Improvisadores, há um acúmulo de “sabedoria” em Mauro Zanatta que não permite que ele 

seja substituído por outros profissionais, apesar disto ter ocorrido diversas vezes na Escola do 

Ator Cômico. 

A questão comercial, do lucro, não aparenta ser o fundamental na escola para grande 

parte dos atores, entretanto, todos admitem ser o curso do Mauro muito “caro”. Nas conversas 

que tive com Mauro ele salientou bastante a dificuldade de pagar a Casa e os impostos para o 

governo. Mencionou que os trabalhos para empresas e cursos que fazia para fora eram para 
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ganhar dinheiro e para manter a Casa. “A minha pessoa física... ainda é o patrocinador de tudo 

isso” 

Algumas observações puderam ser levantadas sobre a temporada 2004. Quanto à 

pesquisa da cidade de Curitiba, um fato foi muito visível: quando estes dados apareciam nas 

apresentações, eles dificilmente causavam situações cômicas e serviam de um “porto seguro”, 

um assunto comum aos atores para ser trabalhado. Percebemos que a postura pedagógica de 

transmissão de dados corretos e informações (simbolizadas por um momento de clímax 

presenciado, em que uma atriz corrigiu a sugestão de um espectador alegando que tal bairro 

fornecido para a apresentação não era de Curitiba, mas da região metropolitana da cidade), 

não realiza a integração da platéia e público no compartilhamento de construções simbólicas, 

e tampouco concretiza o resultado cômico. O assunto, uma vez pesquisado pelos atores, não é 

algo presente no cotidiano de todos os espectadores.  

Desta forma, a pesquisa serviu para levantar informações comuns de interesse de 

qualquer cidadão morador de Curitiba, mas também para construir um bloco comum de 

assuntos e informações entre o grupo. A pesquisa “da” (e “na”) cidade (uma vez que também 

deveria ser presencial) não foi realizada continuamente durante o processo, mas sim 

contribuiu apenas com dados iniciais, como ficou visível pela recorrência de locais, assuntos, 

informações e características geográficas ao longo das apresentações. 

O público que freqüentava o local era principalmente formado de atores, amigos e 

conhecidos dos participantes e de algumas outras pessoas, em sua maioria de jovens de classe 

média. Alguns dados demonstram esta constatação: piadas que eram explicitamente 

engraçadas para a classe artística faziam sucesso, (envolvendo personalidades como Fátima 

Ortiz, Beto Bruel), e grande parte da platéia tinha vínculos visíveis com os alunos do Mauro 

(familiares, amigos) devido aos cumprimentos após o espetáculo. Os ditos populares eram 

vistos como dados “antigos e excêntricos”, locais jovens eram referidos, bem como práticas 

de indivíduos de classe média.  

As situações em que o riso foi produzido a partir dos jogos realizados eram 

recorrentes, estando fundamentadas em absurdos, erros, inconsistências, excessos, situações 

de espontaneidade, apropriações de imprevistos, bem como a comicidade produzida a partir 

da “explicitação da teatralidade”, “das regras do jogo” a que os atores estavam submetidos. 

Estas situações eram compartilhadas com a platéia, que identificava os momentos em que 

equívocos, dificuldades, problemas ocorriam em cena e também quando a própria estrutura do 

jogo (que era explicada à platéia anteriormente) apresentava dificuldades aos atores, o que 

provocava risadas. Parece que este fenômeno é decorrente tanto da percepção do caráter 
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improvisado da cena, quanto da “cara a tapa” que os atores se propõem a dar. Os atores 

respondem com certo “louvor” a estas dificuldades, buscam mesmo o desafio, aceitam sempre 

a dificuldade imposta pela platéia, mas valorizam-na com expressões de dificuldade e de 

“raiva, ódio” frente à platéia. 

Tendo em vista que todos os exercícios do Mauro são coletivos e de interação, e que 

visam construir uma “horizontalidade”, uma “empatia” entre o grupo, a observação das 

apresentações nos apontou uma questão importante. O resultado desta primeira fase dos 

Improvisadores não foi sempre uma unidade de construção compartilhada e “democrática”, 

visto que existiam várias situações em que os mais “ativos”, dotados de maior “poder” ou 

“status” dentro do grupo ou mesmo no que se refere à habilidade de retórica, acabavam por 

impor suas idéias e propostas. 

Outra questão de importância percebida com a etnografia foi o “status” que o Mauro 

Zanatta possui dentro da classe artística, sendo considerado como referência básica sobre a 

comédia e também sua posição de “mestre” dentro do grupo dos improvisadores. Isto tem 

duas implicações: sua platéia tem relações próximas com a classe artística e as turmas de 

alunos acabam competindo entre si pelo reconhecimento de seu “guru”. Esta questão é de 

grande importância: a proposta “conjuntiva” (Bourdieu) ou “igualitária” do processo de 

trabalho de Mauro Zanatta acaba em alguns momentos sendo antagônica com a característica 

competitiva (agonística) do fenômeno cênico, e da necessidade e busca da aprovação tanto da 

platéia quanto do diretor e “guru”. 

Em uma entrevista concedida em 10/09/2004, Mauro manifestou que achava que sua 

escola era um “local de passagem”. Podemos analisar esta possibilidade de “formação” junto 

a este diretor teatral segundo os moldes de um rito de passagem, um ritual de iniciação cênico, 

que chegaria a transformar os “neófitos” em seres diferentes, e talvez, selecionar os 

“melhores” para prosseguir.  

Esta questão está ligada à idéia de “experiência” comum ao Mauro e a seus alunos. 

Haveria um processo a ser enfrentado e concluído. A partir de então, o ator, uma vez 

desprovido de suas “travas”, clichês e “truques”, estaria apto a iniciar sua trajetória cênica.  

A questão da “seleção” para a entrada no grupo dos improvisadores também é relevante. 

A equipe iniciou com quase vinte e cinco integrantes, e terminou sua temporada com oito. 

Embora Mauro afirme que a questão fundamental de seleção era a disponibilidade para os 

ensaios e apresentações, pude coletar outros depoimentos que deixam claro que houve uma 

escolha, uma seleção “silenciosa” dentro do grupo. Seria isto uma necessidade de apressar um 
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processo que tem uma data marcada para a apresentação ou um caráter de subjetividade e 

empatia, que seriam determinantes na escolha destes “melhores”?   

E por fim, resta-nos deixar outra questão em aberto: o modelo de produção cultural de 

Mauro Zanatta em investigação seria capaz de fornecer aos atuadores uma postura crítica, de 

suscitar um fenômeno liminóide (Turner), em que os integrantes teriam consciência 

(reflexividade) de sua posição no panorama social, de seu papel, de sua atividade e de suas 

possibilidades? 
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 CONCLUSÃO 

 

Apesar dos capítulos conclusivos normalmente serem destinados a um “fechamento”, 

“análise” ou “diagnóstico” final, creio que no caso desta monografia, devido ao montante de 

informação até aqui levantado, a utilidade deste “apanhado final” é fundamentalmente realizar 

as articulações entre as performances analisadas e a teoria envolvendo as dimensões do jogo, 

comicidade e improvisação, relação apresentada como objetivo do trabalho.  

 Como visto no primeiro capítulo, o termo performance pode trazer variados sentidos e 

significados uma vez que se conecta a dimensões expressivas e comportamentais nas variadas 

sociedades, trabalhadas por diversas teorias das ciências sociais ou remetendo a manifestações 

artísticas específicas que vêm ocorrendo da década de sessenta até a atualidade.  

 Nos recortes etnográficos escolhidos, quando concebemos as manifestações como 

performances, não se trata apenas da constatação de serem ações de expressões culturais, e 

por isto não-cotidianas, produzidas por determinados “atuadores” para uma platéia, ocorrendo 

em um tempo determinado e apresentando uma dimensão de “enquadramento”, de “não-

realidade”, que confere às mesmas características de duplicidade e meta-comentário. Ambas 

as manifestações, além destas questões consistem em oposições ao que se compreende como 

“teatro convencional” em nossa sociedade e contexto histórico tendo relações também com o 

conceito de performance como é entendido pelas artes. 

 Os espaços onde as performances ocorrem não são “tradicionais”, a rua para 

Chameguinho e um “espaço alternativo” para Mauro Zanatta (que apesar de consistir em uma 

caixa cênica, quase não utiliza suas possibilidades ilusionistas). A dimensão da “atuação” e 

não da “interpretação”, no sentido de serem as performances meios para demonstrar 

comportamentos “virtuosos” ou “ensaiados” e não construções “psicológicas” de uma outra 

“existência”, como ocorre com os processos de construção de personagens e interpretação 

convencionais, é outra ruptura a ser considerada. Os diferentes graus de interação com a 

platéia nos remetem a flexibilização da “quarta parede”, ou seja a uma tentativa de 

minimização da demarcação atores-espectadores. E por fim, a abdicação de um texto teatral 

para dar lugar a “repertórios narrativos” ou a “jogos teatrais” muito mais centrados nas 

expressões, experiências e ações. 

 É certo que tais performances não compartilham de princípios fundamentais da 

performance art, como a utilização de diversas mídias e artefatos técnicos, com ênfase em 

aspectos visuais, que constituem uma estrutura de encenação complexa, eventualmente 
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causando a convergência de manifestações artísticas diversas, nem tampouco a 

experimentação de possibilidades expressivas que passam pelo corpo como veículo, não 

podendo ser classificadas sob este rótulo. Entretanto, algumas “conquistas” dos happenings e 

da performance art aparecem, de certa forma refletidos (como influência talvez) nas 

performances que analisamos, como é a busca pelo improviso, a espontaneidade, a 

fragmentação, a fuga do pensamento lógico (através do discurso cômico), o desenvolvimento 

do trabalho individual (quase biográfico), a importância do momento presente, da atuação e 

da consciência da posição da platéia como tal.   

 A dimensão do “jogo” também se apresenta claramente nos nossos recortes 

etnográficos. As características que Huizinga delimitou: liberdade, não-seriedade, a 

exterioridade à vida cotidiana, o caráter não-necessário do jogo, suas regras, sua dimensão 

absorvente e geradora de comunidades são visíveis tanto no que se refere a Chameguinho 

quanto aos Improvisadores.  

 Os aspectos teóricos levantados por Lévi-Strauss e Caillois, da produção da 

“assimetria” em um processo em princípio tido como igualitário, da utilização do jogo como 

processo de diferenciação, de explicitação do mérito individual e produção da hierarquia e do 

status são questões importantes e presentes em ambas as performances, uma vez que remetem 

à característica competitiva do que Caillois chamou de agôn e também a ludus, no que se 

refere à superação dos limites individuais e obstáculos do jogo que aparecem tanto na busca 

de “desenvolvimento” e “progresso” dos integrantes dos Improvisadores, quanto no desafio 

generalizado de Chameguinho a quem quer que cruze o calçadão. 

 O domínio do elemento de alea, ou aleatoriedade apresenta-se também nos dois 

contextos, visto que em ambos os fenômenos ele é o propiciador da tensão da cena, seja na 

imprevisibilidade da resposta do passante e da escolha do palhaço, ou nas dificuldades 

apresentadas aos jogos pela platéia nas cenas de Mauro Zanatta. 

 A “meta” de ambas as performances pode ser percebida também com a ajuda do 

conceito de paidia.  O “objetivo” último das expressões é chegar na “liberdade” de 

comentário e sátira frente a qualquer um que ouse cruzar o caminho de Chameguinho, ou para 

os atores dos Improvisadores, no “fim da trajetória” de formação do ator cômico, em que o 

indivíduo estaria “liberado” de suas travas expressivas. 

 O que constatamos em ambos os casos é que este sentimento de liberdade é propiciado 

por uma dimensão de “regras” do jogo. É com a internalização dos “repertórios” (narrativas 

para o Sombra e determinadas informações e “posturas” cênicas pelos atores do Mauro) que o 

sentimento de liberdade aflora. Entretanto, percebemos com Caillois que este avanço da 
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dimensão de ludus leva à “institucionalização” do jogo. Parece-nos que em ambos os recortes, 

pretende-se chegar em paidia através da intensificação de ludus, o que é algo explicitamente 

contraditório. 

 A dimensão do “jogo” na performance de Chameguinho aparece na escolha da 

narrativa e a sua “coerência” com a aplicação sobre o passante. O palhaço, ao não permitir 

que o transeunte tornado Augusto “jogue”, (no sentido de contribuir com a narrativa, 

defender-se ou sequer manifestar-se) visto que o imperativo da sátira sobre o passante é a 

regra, utiliza-se de estratégias variadas para conseguir na contracena sempre “o último lance”. 

O que está “em jogo” é o poder simbólico do palhaço, que vê qualquer manifestação do outro 

que não o incômodo e a irritação esperados, como uma postura que “estragaria o jogo”. 

O que concebemos como jogo na performance de Chameguinho é a relação simbólica 

determinada que este estabelece frente ao passante de forma particular. Trata-se de 

“surpreender” o mesmo com seu comentário caracterizado por sua “licença poética”, que 

outorga ao passante uma relação de exposição frente a uma platéia específica. Este “jogo” está 

fundamentado na dimensão da visibilidade, do corpo “grotesco” e da sátira sobre o transeunte. 

No caso de Chameguinho, a sátira das idiossincrasias pessoais provoca o riso, pois 

estas particularidades apontadas ou construídas pelo palhaço encontram eco nas 

representações comuns, gerais e por isto é que comunicam, identificam, englobam.  A 

comédia só funciona se ela revela inconsistências reconhecidas, conscientes e presentes no 

mundo cultural em que operam, e além disso, as construções compartilhadas e tipificações 

têm a capacidade de liberar os indivíduos de uma experiência subjetiva, ligando-os entre si ao 

menos enquanto durar a performance. 

A ironia como Aristóteles a formulou permite o prazer individual. Não há dúvida de 

que este elemento é influente aqui, entretanto, este prazer não é só individual, mas é 

compartilhado com um público e portanto ele se torna satírico. Trata-se de um riso de 

“superioridade” como menciona John Moreall, mesmo que esta dinâmica seja momentânea, 

durando apenas o momento em que Carlos, um dos diversos marginalizados da sociedade 

ocupa o calçadão com sua “menor máscara do mundo” (Fo), “dizendo” ou melhor 

“expressando” sátiras do mundo.  

A comicidade se apresenta de forma clara em Chameguinho: trata-se da sátira exatamente 

aos moldes de Bergson: a sátira que expõe um indivíduo ao todo social, que “corrige” os 

erros, os equívocos, que aponta as deformidades, a rigidez (física, comportamental e a de 

caráter). A situação de jogo em Chameguinho comporta também esta inflexibilidade frente ao 

mundo social que Bergson atribui ao riso: a de velocidade adquirida, o vício, a falta de 
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atenção: o passante não percebeu que o palhaço estava aplicando seus comentários 

performáticos naquele espaço, pois não estava atento ao “fluxo da vida”. 

Entretanto, a sátira é um exemplo de uma expressão que reforça, justifica ou busca 

legitimar as ordens sociais, culturais e políticas vigentes. Trata-se de um gênero conservador, 

caracterizado por Turner como pseudo-liminar: “A sátira expõe, ataca ou escarnece aquilo que 

considera ser vícios, bobagens, estupidez ou abusos, mas seu critério de julgamento é 

normalmente o quadro estrutural normativo dos valores promulgados oficialmente. (Tradução 

livre do autor. TURNER, 1982;40-41).   

Este gênero da comédia é uma manifestação mais próxima de um ritual, pelo fato de 

que se utiliza normalmente de uma configuração de inversão da estrutura, identifica e ataca 

aquelas questões que considera ser vícios mas não traz novas propostas e ainda consolida os 

padrões e costumes vigentes. Os rituais de inversão normalmente realizam exatamente a 

mesma coisa, invertem a estrutura no momento de liminaridade, retornando à mesma 

configuração da partida uma vez terminado o evento.  

Devido a sua formação, seu espaço de trabalho e sua herança da comicidade popular, o 

trabalho de Chameguinho está ligado a um princípio corporal, a uma dimensão visual. 

Bakhtin é uma referência importante para este caso. Nos mostra como ocorre o 

“rebaixamento” do que é tido como superior: “a compostura”, os “modos”, a “etiqueta”. Além 

de nos fazer pensar que através de sua performance, Chameguinho vence o medo do mundo 

social. Não se trata, é claro de um riso ambivalente e regenerador, como o da Idade Média e 

do Renascimento, mas sem dúvida aponta para e explicita o caráter popular, subalterno de seu 

produtor. 

O que concebemos como improvisação para Chameguinho é algo muito particular 

também. Como dito, o performer busca obter o controle total do fenômeno cênico. Isto foi 

realizado ao longo do tempo, com a construção de seu repertório e com o ganho de seu “poder 

simbólico” no território. Desta forma, no que se refere ao improviso apontamos a dialética sob 

a qual o performer opera: trata-se da sentença “imprevisto versus repertório”. O fluxo da Rua 

XV é sempre uma situação de imprevisto. Entretanto, Chameguinho tem “narrativas” para 

aplicar em todo e qualquer passante que se desloque por ali. A polaridade apontada se refere 

então à escolha “quase automática” de qual quadro deve ser aplicado sobre qual passante, 

sendo que a lógica seletiva é muito clara: tratar dos temas que encontrem maior apelo popular, 

impliquem em maior “impacto” performático. 
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Percebemos então a particularidade deste artista popular: o Sombra reitera os valores da 

moral com o seu comportamento satírico, não valendo-se da liminaridade da figura do 

palhaço de forma subversiva, mas sim conservadora. 

Mauro Zanatta é pertencente a um outro estrato social e tem limitações e 

responsabilidades particulares, diferentemente de Chameguinho. É um profissional 

“sobrecarregado” de funções sendo o maior responsável e também o principal mobilizador e 

angariador de fundos de seu espaço. A parte mais fundamental da renda da Casa da Comédia 

aparece com o pagamento das mensalidades dos cursos, que são anuais e “necessários”. Fora 

isto, Mauro envolve-se com trabalhos empresariais que lhe forneçam retorno imediato.  

Além da dimensão econômica, Mauro, com seu status particular no teatro, também é o 

responsável único para o “levantamento” da “imagem” de seu espaço, e da conquista de 

reconhecimento frente à sociedade. Isto leva Mauro à submeter-se à necessidades e 

imperativos de seu “espaço” para que este possa se manter e ganhar espaço no “mercado 

cultural” da cidade. 

De fato, as distinções entre os espaços públicos e privados levam a determinadas posições. 

Mauro confessou ter abdicado de sua trajetória como ator para dedicar-se a sua Escola. Isto 

não significa que ele seja exclusivamente um “professor”, uma vez que tem por objetivo 

construir peças a serm levadas ao palco. Neste sentido, percebemos uma situação de 

“reprodução interna” em que Mauro precisa “filtrar” os alunos de seu curso para tentar 

desenvolver um trabalho para a cena, como foi o processo de ensaio dos Improvisadores.  

Ao continuar o processo de treinamento agora com um grupo de improvisação, Mauro 

acabou fazendo uma “seleção velada” na equipe (talvez até inconscientemente, orientado pela 

finalidade de construção de um grupo coeso ou de formatação da peça). O ator que Mauro 

busca não é apenas o improvisador, mas sim aquele que, com sua atuação, consiga construir 

uma comicidade que não está dada de antemão através da estrutura do jogo. Isto só acontece 

com o domínio da dimensão retórica, da fala e da articulação dos símbolos que o performer 

realiza. Trata-se de um ator que consiga inserir em sua improvisação significados que possam 

ser incorporados e tornados coerentes no instante fugaz da cena. 

 Pode-se tender a atribuir uma dimensão mais clara de jogo no trabalho dos 

Improvisadores, uma vez que o processo de treinamento e também suas apresentações 

adquirem esta estrutura de justaposição de jogos cênicos. As “regras” de alguns destes jogos, 

entretanto, não são explícitas para os jogadores, sendo apontadas pela figura do diretor, 

principalmente nos exercícios mais abstratos, que tem maior semelhança com “performances” 

para um público.  
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Os objetivos últimos dos jogos nos Improvisadores são tanto o processo de “educação 

cênica” dos atores aplicado por Mauro nos ensaios, como o deleite da platéia (nas 

apresentações), fundamentado na comicidade e improvisação. Com a mesma configuração 

aplicada em dois contextos distintos, percebemos como os objetivos dos jogos acabam sendo 

modificados das situações de ensaios para as apresentações. Isto tem implicações importantes 

segundo a teoria de Viola Spolin: a dificuldade de centrar esforços no foco do jogo, para 

concretizar uma ação conjunta, acaba criando o exibicionismo e a competitividade nas 

apresentações.  

O improviso em Mauro Zanatta também ocorre como em Chameguinho, na relação entre 

repertório e imprevisto. Trata-se do aperfeiçoamento da habilidade (ludus) que permitiria uma 

maior segurança frente à dimensão de “imprevistos” que pode ser suscitada pela platéia, com 

a solicitação de informações na cena que sejam desconhecidas pelos atores. 

Uma questão de importância a ser retomada aqui é a relação entre reflexividade e flow 

trabalhada por Turner. Tais fenômenos são antagônicos, uma vez que o primeiro se encontra 

na esfera dos significados e o segundo na área dos valores e das ações espontâneas.  

Mauro Zanatta não atinge a reflexividade uma vez que não consegue realizar o 

compartilhamento da relação palco-platéia. A proposta quase psicodramática de libertação 

individual é fundamental no recrutamento dos atores, mas não é suficiente para construir uma 

“performance pública” (Schechner). Ao invés de uma peça (ou performance), trata-se da 

“verticalização” do processo que apenas tem interesse para a platéia uma vez que esta percebe 

o imprevisto (como proposto de antemão e expresso até no nome do grupo), pois ela é 

facilmente dispensável. 

Isto se torna claro nas tentativas de Mauro em trazer o estudo de Curitiba, que uma vez 

que era “estudo”, e implicava em dados históricos, midiáticos, políticos e sociológicos, não 

realizava o compartilhamento de construções simbólicas. O processo de inserção do público 

na cena e também aponta para este objetivo “socializador” de Mauro, que se por um lado 

ressalta a dimensão espontânea da cena, acaba por trazer uma “equiparação”, uma 

necessidade de aprovação e o medo da exposição da parte do espectador inserido na cena.  

Além disso, a necessidade perceptível de Mauro de que a performance seja “aprovada” 

pela platéia, ligada à dimensão do “status” deste enquanto produtor da peça e responsável pelo 

seu espaço cênico conflita com o desejo de Mauro, como diretor de elenco, de que o processo 

seja valioso para os atores. 

Os Improvisadores trabalham em seus ensaios sempre sobre o acaso e o imprevisto, 

para que, nas apresentações eles possam ter a “capacidade” de tratar sobre qualquer pedido da 
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platéia através de uma “improvisação bem feita”. Se no processo dos ensaios o esforço pela 

formação deste estado de disponibilidade ocorre, nas apresentações, a busca muda para um 

certo “controle” sobre o acaso, devido ao peso da aprovação da platéia.   

Isto implica no fenômeno de que a platéia seria quase dispensável para o processo de 

treinamento que Mauro propõe e que no momento em que esta é admitida, acaba por 

modificar a “regra” e o “foco” do jogo. Neste sentido, a platéia “ordinária” (que inclusive não 

esteve muito presente no fenômeno) não compartilha destes valores de liberação como ocorre 

com a “platéia iniciada”, de ex-alunos de Zanatta.  

Não estamos argumentando contra a tentativa de levar fenômenos improvisados, cômicos 

ou relacionados à idéia de “jogo” ao palco, visto que levantamos a importância dos 

movimentos de Commedia dell’Arte, happening, e performance no teatro. O que estamos 

apontando é que ao mesmo tempo em que Mauro Zanatta vale-se de influências que vão 

contra o teatro “convencional” ele permanece submetido à necessidade mercadológica, e não 

pode com isto atingir a postura de “radicalidade cênica” como nos movimentos anteriormente 

mencionados. 

 Um ponto que deve ser destacado aqui é a capacidade de Mauro Zanatta em produzir 

uma situação que permita a transformação da estrutura social em uma esfera de liminaridade, 

abrindo um caminho, mesmo que “institucionalizado” de escape da lógica normativa habitual 

da sociedade, permitindo novas condutas, representações e interações. 

 A orientação da comicidade de Zanatta passa pelo processo de levar os outros ao riso. 

A principal “segurança” da postura cênica aparece na retórica. Este fato não poderia ser 

diferente para um processo de treinamento de pessoas da classe média, que tem um instrutor 

burguês e que apresentam suas cenas para um público de capital aquisitivo semelhante. A 

fuga da comicidade “fácil”, “grosseira” e “baixa” demonstra o “estrato social” deste processo 

cênico, tanto como a importância da argumentação oral, visto que pouca atenção é dada ao 

corpo.  

 Os apoios para a produção da comicidade em Zanatta podem ser retirados das 

dimensões mais voltadas à linguagem, palavras e signos. Freud em seu trabalho sobre o 

chiste, “equívocos elucidadores dos desejos e do pensamento” e em sua teoria quanto à 

comicidade produzida através da conexão entre dois sentidos distantes nos é importante. Lévi-

Strauss adota uma postura semelhante no que se refere à “racionalidade diferente” pela qual o 

riso apreende o mundo. Foucault com seu “não-lugar da linguagem”, com a abertura para o 

nonesense, nos leva a perceber que a fuga do pensamento lógico e a derrocada do ilusionismo 



 125 

através da explicitação das “regras do jogo” resultam em situações cômicas observadas no 

contexto. 

Uma relação que irá iluminar uma outra argumentação teórica é a contraposição a título de 

ilustração do teatro de Zanatta e de Augusto Boal, no que se refere à idéia de reflexividade. A 

identificação da platéia com os aspectos levantados nos Improvisadores (o tema da cidade, a 

inserção da platéia ou a aprovação das cenas) não ocorre. Talvez apenas em menor grau, em 

momentos que os atores realizem algumas ligações com significados do mundo social.  

Com isto, podemos realizar a contraposição do conceito de “flow” e de “dramas 

sociais” no contexto de Mauro Zanatta para perceber o motivo porque a reflexividade e o 

compartilhamento das construções simbólicas entre palco e platéia não ocorrem em cena. 

A dinâmica dos jogos teatrais trabalhados habilita o estado de “flow”. Este estado é a 

permissão da atuação, da imersão no ambiente, que ocorre com a ampliação do nível intuitivo 

e experiencial e com a diminuição da consciência do performer. É o domínio da ação, do 

valor, da “resposta imediata” dada pelo autor. Como mencionou Turner, se este domínio é 

responsabilidade do ator, a esfera do significado se apresenta para o produtor (ou diretor 

teatral). É ele que deve apontar o caminho para a conexão que leve à negociação dos 

significados. O exemplo de Boal é esclarecedor: este diretor trabalha explicitamente com a 

outra dimensão do processo cênico: os jogos que chegam nos “dramas sociais” e que com 

isso, trabalhem significados e impliquem em reflexividade. 

Se por um lado o fenômeno de “flow” que Mauro aplica permite uma presença cênica 

fundamentada na postura e no diálogo espontâneos, em que o ator, no controle de suas ações 

mas absorvido no fenômeno, experiencia uma dimensão libertária, com a atenção voltada a 

um foco que lhe permita passar de uma ação para a próxima em uma sucessão de situações 

coerentes, ele diminui a consciência do fenômeno com a ênfase no presente, que implica na 

exclusão do passado e do futuro. Desta forma, o fenômeno de flow não produz significados 

por si só, o que anula a sua possibilidade de suscitar a reflexividade.  

Percebemos como o cômico, o jogo e a improvisação têm o caráter de liminaridade. 

Entretanto, trata-se de um “canal” instituído pela estrutura social que permite (nos três 

domínios) a transformação desta estrutura em um ambiente de liminaridade. São “brechas” 

“consentidas” pela estrutura. 

Outra questão que o nosso triângulo teórico permite analisar é o caráter opressor, 

determinador e conformador da “norma”. Como mencionou Stuart Hall, a ideologia realiza o 

“corte”, a classificação e o enquadramento das possibilidades de ação e pensamento. O que a 
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comicidade, improvisação e jogo fazem é construir outro domínio, que dá acesso a novas 

possibilidades de atuação e de representação. 

Por fim, podemos atentar para a relação que emergiu neste trabalho entre a “metáfora” 

e o “flow”, sendo que aquilo que a primeira alcança na esfera da teoria o segundo realiza na 

vida social. O flow busca chegar ao desconhecido a partir de um domínio experiencial, 

enquanto a metáfora vai do conhecido ao desconhecido na esfera reflexiva do pensamento. 

Isto não significa que os encargos teóricos tenham de ficar em um ou outro lado, mas sim que 

os pontos de partida e objetivos de chegada se dão em ambientes distintos, apesar de 

interligados e necessários. Irei agora permitir-me uma liberdade (se não libertinagem teórica), 

com a uma paródia de uma frase famosa de Marx: “Artistas e teóricos de todo o mundo, uni-

vos”.  
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