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Dedico estas reflexões a todas as pessoas 

que entendem o mundo de forma múltipla, 

dinâmica e inter-relacionada.  

E, que compreendem a arte em vida como 

fonte abundante acessível a todos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, maya-lila gera uma plenitude de performances: 

 realidades interpenetrantes, transformáveis, não exclusivas e porosas.  

Tudo isso são palavras jogo que são o terreno escorregadio  

do ser contingente e da experiência. 

Richard Schechner 
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RESUMO 

 

Esta é uma pesquisa teórica que buscou refletir sobre as interfaces entre 

performance e jogo, estando implicadas as noções de ritual e fluxo. A partir da 

perspectiva dos Estudos da Performance de Richard Schechner, foi realizado um 

mapeamento do campo explorando diferentes formas de se entender performance. Da 

arte da performance aos primórdios na filosofia, linguística, ciências sociais e 

antropologia, o mapeamento serviu para localizar a teoria de Schechner no panorama 

mais amplo do fenômeno da virada performativa. Schechner define performance como 

uma categoria inclusiva que abrange desde os rituais às performances na vida cotidiana, 

jogos, dentre outros ―comportamentos restaurados‖ (1985). Para Schechner, o jogo 

permeia a performance sendo, junto ao ritual, uma de suas qualidades centrais. Da sua 

teoria foi escolhido o jogo como recorte de pesquisa. O jogo é um vasto, fragmentado e 

não unificado campo de estudos, a definição de Johan Huizinga (1938) do jogo como 

fator da cultura e totalidade foi tomada como central na discussão da performance como 

um retorno da velha questão do jogo, trazendo novas perspectivas. Dois estudos 

surgiram implicados ao jogo: as noções de ritual e jogo de Victor Turner (1974; 1982) e 

a ―teoria do fluxo‖ de Mihaly Csikszentmihalyi (1975). Numa sociedade pós-industrial 

que separou o jogo do trabalho, institucionalizando o tempo livre e a busca por 

recompensas extrínsecas, o estudo da motivação interior parece chave para se pensar em 

transformações individuais e sociais. O fluxo é um estado de total envolvimento 

propiciado pela motivação interior. O jogo é capaz de criar macrofluxos por excelência. 

Dentre as reflexões destas investigações teóricas destacam-se: a noção do corpo como 

centro de convergência da performance, a performance como uma nova forma de se 

pensar o jogo, o conflito como um tipo de padrão comum do comportamento e o fluxo 

como uma potente abordagem psicológica do jogo. 

PALAVRAS-CHAVE: Richard Schechner; Estudos da Performance; Teorias do Jogo; 

Teoria do Fluxo; 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This is a theoretical research that sought to reflect on the interfaces between 

performance and play concepts, with the notions of ritual and flow. From the 

perspective of Performance Studies by Richard Schechner, a field mapping was 

explored exploring different ways of understanding performance. From the art of 

performance to the beginnings in philosophy, linguistics, social sciences and 

anthropology, mapping served to locate Schechner's theory in the broader panorama of 

the phenomenon of the performative turn. Schechner defines performance as an 

inclusive category that ranges from rituals to performances in everyday life, plays, 

among other "restored behaviors" (1985). For Schechner, the play permeates the 

performance being along with the ritual one of its central qualities. From his theory was 

chosen the play as a research clipping. Play is a vast, fragmented and unified field of 

study, Johan Huizinga's (1938) definition of the play as a factor of culture and 

wholeness was taken as central in the discussion of performance as a return of the old 

question of the play, bringing new perspectives. Two studies emerged implicated in the 

play: Victor Turner's notions of ritual and play (1974, 1982) and Mihaly 

Csikszentmihalyi's "theory of flow" (1975). In a post-industrial society that separated 

play from work, institutionalizing free time and the pursuit of extrinsic rewards, the 

study of inner motivation seems key to thinking about individual and social 

transformations. The flow is a state of total involvement provided by inner motivation. 

The play is able to create macroflows par excellence. Among the reflections of these 

theoretical investigations are: the notion of the body as the center of convergence of 

performance, performance as a new way of thinking the play, conflict as a kind of 

common pattern of behavior and flow as a powerful psychological approach of the play. 

KEY-WORDS: Richard Schechner; Performance Studies; Play Theories; Flow Theory; 
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa buscou refletir sobre os conceitos de performance e jogo, estando 

implicadas as noções de ritual e fluxo. O que é Performance? O que é Jogo? Seria a 

performance uma nova forma de se pensar o jogo?  E entender a performance como 

jogo traz novas perspectivas? Os resultados desta pesquisa bibliográfica indicam que 

sim. Partindo do ponto de vista ocidental foi feito um mapeamento sobre os conceitos 

de performance e jogo tendo como norte teórico os estudos de Richard Schechner 

(1934- ), diretor de teatro e teórico norte-americano. Para Schechner, uma possibilidade 

de definição para performance pode ser ―comportamento ritualizado 

condicionado/permeado por jogo‖ (SCHECHNER, 1977, p.52).  

Para Schechner, o jogo permeia a performance sendo, junto ao ritual, uma de 

suas características ou qualidades centrais. Se não é fácil definir performance, o jogo 

apresenta a mesma dificuldade. Além de o jogo estar no cerne da teoria da performance 

de Schechner, ele possui seu campo próprio de pesquisa cujo estudo apresenta 

interfaces com os estudos da performance. Interfaces estas que a presente dissertação 

buscou apontar e refletir, considerando os limites de tempo e espaço de uma pesquisa de 

mestrado. 

Richard Schechner desenvolveu na década de 1970 os estudos da performance, 

sendo um dos fundadores, junto a outros pesquisadores, do Departamento de 

Performance Studies do Instituto de Artes da Universidade de Nova Iorque. Os estudos 

da performance fazem parte de um amplo e interdisciplinar campo de pesquisa 

acadêmica sobre performance, que inclui estudos filosóficos, linguísticos, sociais, 

antropológicos e artísticos. De acordo com Marvin Carlson (2011), a teoria da 

performance de Schechner abriu uma via de maior reciprocidade entre os estudos 

teatrais com os das ciências sociais e antropologia. 

Os estudos da performance têm origem em estudos realizados, na vertente 

americana, entre as décadas de 1930 e 1960 na filosofia e linguística (Wallace Bacon; 

Kenneth Burke; John L. Austin). A partir da metade da década de 1950, os estudos da 

performance alcançam as ciências sociais e a antropologia (nos Estados Unidos são 
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considerados pioneiros Ervin Goffman e Victor Turner) que consideram como 

performance desde ações do cotidiano até os dramas sociais.  

Na aproximação entre a antropologia e o teatro é notória a amizade e 

colaboração acadêmica entre Schechner e o antropólogo Victor Turner. Uma 

reciprocidade marcante nos estudos da performance e, particularmente para o teatro, 

sobretudo em From Ritual to Theater (1982), um dos principais frutos desta parceria. 

 Frente à amplitude e riqueza das teorias partilhadas por Schechner foi difícil 

escolher um recorte. Através dos seus textos, vídeos e livros; dentre os vários 

―Schechner’s candies‖ (―doces do Schechner‖, como ele costuma dizer), dentre os 

―docinhos do titio Schechner‖, o play (jogo ou brincadeira) aguçou a minha curiosidade 

de pesquisadora em artes cênicas. 

O Campo de Estudos do Jogo é um vasto, fragmentado e não unificado campo 

acadêmico que inclui desde a área das exatas – como a matemática, física e economia – 

até a área das humanas – na história, sociologia, antropologia, educação física, artes e 

educação. Como a performance, o jogo é outro igualmente amplo e interdisciplinar 

campo de pesquisa, o que a princípio pode parecer que a tentativa de se delimitar o 

escopo recaiu em outra amplitude. Entretanto, o estudo do jogo possibilitou um olhar 

crítico sobre os estudos da performance, porque é um outro olhar, uma outra perspectiva 

sobre o fenômeno. Performance e jogo parecem totalmente imbricados um no outro, o 

que me levou à pergunta de pesquisa: Seria a performance uma nova forma de se pensar 

o jogo? 

Ao se debruçar sobre a teoria do jogo, fundamentalmente, a grandiosa obra de 

Johan Huizinga – Homo Ludens – (1938) e as também importantes contribuições do 

sociólogo francês Roger Caillois (1959) fazem emergir um novo e desafiante olhar 

sobre o jogo que passa a ser entendido como o principal fator da cultura (HUIZINGA, 

2000). Embora seja a ―mola da civilização‖ (CAILLOIS, 1990), o jogo veio antes da 

espécie humana fazendo parte da vida de muitos outros animais.  

Em From Ritual to Theater, ―Do Ritual para o Teatro‖ (1982), Victor Turner 

aproxima seus conceitos de antiestrutura, liminaridade e communitás, trazendo ainda 
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novas perspectivas ao jogo. Também e, fundamentalmente, foi Turner quem refletiu 

sobre o jogo antes e depois do advento da Revolução Industrial, contextualizando-o nas 

sociedades pós-industriais.  

Nas sociedades comunais pré-industriais o jogo é ―liminar‖ por ser o centro da 

vida social, sendo a liminaridade caracterizada pela centralização, obrigatoriedade e 

consciência coletiva. A industrialização dá lugar a uma nova manifestação de 

liminaridade que Turner chamou de ―liminóide‖, que são os diversos tipos de lazer 

encontrados nas sociedades industrializadas que, de forma oposta ao ―liminal‖, 

manifestam-se de forma: descentralizada, periférica ou marginalizada, fragmentada, 

plural, idiossincrásica e potencialmente subversiva. 

Dada a importância e centralidade da categoria ―jogo‖ no pensamento de 

Schechner, foi possível discernir interfaces performance e jogo. Entendo por interface 

nesta pesquisa o diálogo de dois campos de estudo, buscando interrelações entre duas 

ideias sobre um mesmo fenômeno. Por exemplo, numa primeira aproximação o conceito 

de jogo é tão amplo, interdisciplinar e intercultural como o de performance (na 

perspectiva do Schechner). Para chegar à reflexão sobre as possíveis interfaces entre 

performance e jogo foi necessário delinear ambos os campos. 

O Capítulo 1 – Campo de Estudos da Performance – partiu do entendimento de 

que as complexidades inerentes aos estudos da performance demandam (mais que o 

normal) uma contextualização de suas influências e implicações com os paradigmas 

artísticos e sociais para sua melhor compreensão. Este capítulo é dedicado ao arcabouço 

acadêmico em que se inserem e se relacionam os estudos da performance. 

O mapeamento da performance começa em como é entendida e estudada na 

perspectiva das artes, onde constitui o fenômeno chamado performance art. As 

profundas transformações artísticas ocorridas na década de 1970 levam alguns teóricos 

a traduzi-las como o nascimento de um novo gênero, forma, expressão ou linguagem 

artística, como Jorge Glusberg (2008) e Renato Cohen (2013). Para Sílvia Fernandes 

(2011) a arte da performance tem sido mais útil para o estudo da teatralidade, tomando o 

conceito de performativo de Érika Fischer-Lichte como modelo. 
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Muitas são as visões de performance, mesmo nas artes. Dentro deste contexto, 

apresento a arte da performance de Richard Schechner através do Environmental 

Theatre, ―Teatro Ambiental‖ (1973), onde ele relata suas experiências com o grupo que 

fundou e dirigiu -The Performance Group. O TPG fez parte do movimento artístico 

americano que, como argumentam alguns teóricos, representam um ponto de ruptura 

nas artes. Descrevo em maiores detalhes a performance Dionysus in 69.  

O restante do capítulo é um esforço de compreender as múltiplas influências que 

Schechner recebeu de outra história da performance – a virada performativa que se deu 

na filosofia, linguística e ciências sociais. Da filosofia para a linguística surgem estudos 

que passam a investigar a palavra em ação e o espaço-tempo que criam, sua alteridade 

(Wallace Bacon); sua dramaturgia, numa abordagem dramatista (Kenneth Burke); os 

atos de fala e os performativos (John L. Austin). 

Quando alcança as ciências sociais, a performance se espalha por todo o 

cotidiano como uma praga lançada por Erving Goffman (1957), que consolida o estudo 

social da performance no cotidiano. Por fim, a inigualável influência de Victor Turner 

(1957) é neste capítulo anunciada através dos dramas sociais, mas se estenderá ao longo 

de todo o estudo, uma vez que os pensamentos de Turner e Schechner se entrelaçam. 

Richard Schechner é ponte entre a virada performativa e a performance arte, pois 

pertence e se fez pertencer aos dois mundos. 

O Capítulo 2– A Teoria da Performance de Richard Schechner – trata da 

trajetória teórica de Schechner como editor, professor e pesquisador. Optei por ressaltar 

seus primeiros textos (1970 – 1976) contidos em Essays on Performance Theory, 

―Ensaios sobre a Teoria da Performance‖ (1977), por serem ensaios seminais que 

trazem interessantes perspectivas sobre o desenvolvimento da teoria da performance. 

Destes primeiros ensaios, destaquei a noção de actuals como evento real e em 

constante atualização e, principalmente, as reflexões sobre as inter-relações entre 

dramas sociais e dramas estéticos desenvolvidos por Schechner. Também optei pelos 

estudos contidos em Between Theater & Antropology, ―Entre o Teatro e a 

Antropologia‖ (1985), um dos principais resultados da parceria de Schechner e Turner. 



18 

 

Nesta fase mais amadurecida da teoria da performance, Schechner desenvolve 

seus Pontos de Contato entre o Pensamento Antropológico e Teatral e o conceito de 

Comportamento Restaurado que se tornaram centrais em sua teoria. A parte final do 

capítulo é dedicada ao jogo na teoria da performance, entrando no recorte da pesquisa. 

Foi realizado um mapeamento bibliográfico de como o jogo aparece nos estudos de 

Schechner, sua importância e relevância. 

O capítulo 3 – Campo de Estudos do Jogo – entra no rico e misterioso campo de 

estudos do jogo, principalmente, a obra capital de Johan Huizinga, Homo Ludens 

(1938), e as grandes contribuições de Roger Caillois. Neste capítulo foram 

desenvolvidas reflexões próprias ao jogo de forma a tatear sua complexa essência. As 

fronteiras do jogo se apresentaram tão borradas e inclusivas como na performance, 

englobando as mais diversas atividades possibilitaram um outro olhar, abrindo espaços 

para a construção de interfaces.  

Huizinga considerou o jogo como principal fator da cultura, abrangendo desde 

os rituais ao âmbito da competição, dos esportes e das artes, incluindo ainda enquanto 

jogo o direito, a guerra, a filosofia e o conhecimento. Da mesma forma que tomo o 

conceito de performance de Schechner como norte teórico para a discussão sobre 

performance, tomo a definição de Huizinga como centro gravitacional das reflexões 

sobre o jogo.  

A noção de Huizinga do jogo como totalidade, por abarcar a polarização de duas 

forças complementares e opostas, está muito próxima da noção de performance de 

Schechner. A totalidade jogo inclui a seriedade e o divertimento sendo semelhante à 

totalidade performance, resultante da tensão entre jogo e ritual. Caillois reforça a ideia 

do jogo como totalidade ao também sugerir uma divisão em duas categorias: o jogo de 

livre improvisação e o jogo de regras fixas. 

Neste terceiro capítulo exploro os questionamentos de Huizinga sobre os limites 

de uma abordagem puramente funcional e mecanicista, sugerindo numa abordagem 

holística e reflexão sobre a natureza supralógica ou suprarracional do jogo. Discuto 

sobre as diferenças e semelhanças de visões entre Huizinga e Caillois ao refletir sobre as 

características formais do jogo. Também exploro a classificação dos jogos de Caillois 
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que além da divisão em quadrante (competição, sorte, simulação e vertigem), trouxe a 

polarização entre a paidia (jogo de livre improvisação) e o ludus (jogo de regras fixas). 

Finalmente, apresento a teoria do jogo de Schechner e suas implicações com os 

estudos tratados. O estudo de Schechner sobre o jogo é desafiante, problematizando 

suas complexidades ele traz uma visão profunda e madura, que resumiu em seus sete 

conceitos sobre o jogo; implicações filosóficas do jogo; metáfora hindu maya-lila do 

―mundo como um jogo‖ e a interessante noção de ―jogo obscuro‖, que toma emprestado 

da ideia de ―jogo profundo‖ apresentada por Clifford Geertz (1980). 

O capítulo 4 – Jogo, Ritual e Fluxo – é dedicado aos estudos de Victor Turner 

sobre o jogo e a ―teoria do fluxo‖ de Mihaly Csikszentmihalyi (1975), que traz uma nova 

abordagem psicológica do jogo.  Turner reflete sobre o jogo através de seus conceitos de 

antiestrutura, liminaridade e communitas, que são noções desenvolvidas a partir de sua 

pesquisa sobre o ritual. Suas conclusões sobre o jogo convergem ao flow (fluxo), que 

parece chave para o entendimento da natureza do prazer.  

É Victor Turner quem, de fato, traz uma visão mais crítica e mais contemporânea 

do jogo, ao considerar o advento da Revolução Industrial como divisor das águas 

históricas que separou o jogo do trabalho. O trabalho alienado vem acompanhado da 

institucionalização e crescente burocratização do ―tempo livre‖. Turner identificou que as 

formas liminares das sociedades pré-industriais caracterizadas pela centralidade, 

obrigatoriedade e coletividade, deram lugar aos gêneros ―liminóides‖, periféricos, 

marginalizados, opcionais, idiossincrásicos, potencialmente subversivos, mas de frágil 

influência e que demandam certo poder aquisitivo. 

Algumas conclusões parecem caminhar para a ―teoria do fluxo‖ de Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975), que englobou diferentes atividades como cirurgia, xadrez, 

alpinismo, natação e dança. O que aproximaria tais atividades seria sua capacidade de 

proporcionar ―fluxo‖, um estado de alta concentração e envolvimento, que parece chave 

para a reflexão sobre o jogo e também sobre performance. A teoria do fluxo é apontada 

por Schechner e Turner como uma importante reflexão sobre o jogo.  
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A ―teoria do fluxo‖ conclui o estudo do jogo por levantar discussões e reflexões 

sobre a natureza do prazer, através do desenvolvimento de um novo modelo de 

comportamento baseado na motivação intrínseca dos indivíduos. Numa sociedade pós-

industrial fundamentada na busca por recompensas extrínsecas e valores exteriores, o 

estudo da motivação interior parece chave para se pensar em transformações individuais 

e sociais. O fluxo é um estado de total envolvimento propiciado pela motivação interior 

dos indivíduos. Para Csikszentmihalyi o jogo é capaz de criar macrofluxos por 

excelência. 

Nas Conclusões retomo e desenvolvo as reflexões que pareceram mais 

significativas frente à densidade e complexidade dos assuntos tratados. Dentre as 

reflexões destacaram-se: a noção do corpo como centro de convergência da 

performance, a performance como uma nova forma de se pensar o jogo, o conflito como 

um tipo de padrão comum ao comportamento e o fluxo como uma potente abordagem 

psicológica do jogo. 

Em meio à multiplicidade, interdisciplinaridade e hibridismo dos estudos da 

performance, surgiu a necessidade de identificar um fio comum que servisse de costura 

entre os seus mais diversos enfoques. Parece evidente que o corpo é ponto de 

convergência e ligação capaz de proporcionar uma base comum de entendimento e 

troca.  

Identifiquei que o jogo também parece capaz de oferecer outro tipo de fio 

comum, que é o conflito como padrão subjacente do comportamento. Para Huizinga o 

jogo é, essencialmente agonístico. Criando uma ilusão de dualidade a polarização 

coloca alguma coisa em jogo. Turner também identificou que o conflito é base do drama 

social, criando o que chamou de um modelo agonístico. 

Também retomo a teoria da performance de Schechner, enfocando o 

desenvolvimento reflexivo sobre o jogo em seu pensamento, demonstrando que estes 

estudos são centrais para os estudos da performance. Desenvolvo as interfaces entre 

performance e jogo pontuando as aproximações entre os dois campos. As últimas 

reflexões são dedicadas às implicações do fluxo para o jogo e sua prática. 
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CAPÍTULO 1 

Campo de Estudos da Performance 

 

 

 

 

O que é performance? Uma peça teatral? Dançarinos dançando? Um concerto 

musical? O que você vê na TV? Circo e carnaval? Uma entrevista coletiva de 

um presidente da República? As imagens do papa, do modo como ele é 

representado pela mídia (...). E esses eventos têm alguma coisa haver com 

rituais, (...) ou danças com máscaras como aquelas de Peliatan, em Bali?(...)  

Performance não é mais um termo fácil de se definir: seu conceito e estrutura 

se expandiram por toda parte. Performance é étnica e intercultural, histórica e 

atemporal, estética e ritual, sociológica e política. Performance é um modo de 

comportamento, um tipo de abordagem à experiência humana; performance é 

exercício lúdico, esporte, estética, entretenimento popular, teatro experimental 

e muito mais. 

   Richard Schechner e Brooks McNamara 

 

1.1) O que é Performance? 

Performance é algo complexo e difícil de pontuar. Partindo do ponto de vista 

ocidental, pode ser entendida como arte da performance, que é a perspectiva das formas 

e movimentos artísticos que desde às vanguardas do século XX vêm rompendo 

fronteiras e limites entre as artes; entre a obra de arte e espectadores/ fruidores; e, de 

uma maneira geral, entre arte e vida. Nas décadas de 1970, movimentos artísticos norte-

americanos e europeus aprofundam essas rupturas consolidando a performance como 

um fenômeno artístico plural, híbrido e fragmentado. Caracterizado pela quebra/ruptura, 

ação em tempo real; o corpo e suas relações com o mundo como centro de investigação. 

Performance também pode ser entendida como um campo de estudos da 

filosofia, linguística, ciências sociais, antropologia, educação e artes cênicas, que de 

diferentes formas, passaram a refletir sobre os comportamentos sociais como 
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performance. O diretor e teórico norte-americano Richard Schechner (1934- ), na 

década de 1970, abriu uma via de maior reciprocidade entre estes estudos e as pesquisas 

artísticas, consolidando um novo campo que chamou de Performance Studies (Estudos 

da Performance).  

Marvin Carlson em seu artigo, O Entrelaçamento dos Estudos Modernos da 

Performance e as Correntes Atuais em Antropologia (2011), aponta que os estudos da 

performance de Schechner estão relacionados ―à convergência de interesses de 

pesquisas teatrais e das ciências sociais, os quais tomam lugar em meados do século 

XX‖ (CARLSON, 2011, p.165). Desta forma, Carlson considera que os estudos da 

performance de Schechner abriram uma via de maior reciprocidade entre as artes 

cênicas e as pesquisas sobre performance das outras áreas do conhecimento. 

Schechner define a performance como uma categoria abrangente que inclui 

performances culturais, artísticas e cotidianas. Os estudos da performance se interessam 

pelo estudo do comportamento em suas diversas e multifacetadas escalas de ritual, jogo, 

artes e performances na vida comum. Uma nova abordagem ao comportamento, guiada 

por uma visão interdisciplinar, multicultural, integral e inclusiva.  

Na teoria da performance, os fenômenos teatrais ou estéticos estariam 

estreitamente relacionados ao amplo espectro de uma grande diversidade de 

comportamentos que podem ser entendidos como performance, incluindo enorme gama 

de manifestações simbólicas expressivas das sociedades. O mapeamento das noções de 

performance evidencia grande flexibilidade e expansão do conceito. Portanto, 

performance é algo que não comporta rígidas definições e limites.  

1.2) Arte da Performance 

Campo de fronteira, a Arte da Performance tem suas origens nos movimentos 

artísticos de vanguarda, que desde o começo do século XX vêm borrando os limites 

entre arte e vida, dissolvendo as artes e as fronteiras entre obra de arte e 

espectadores/fruidores. Em 1970, as transformações se aprofundam consolidando a 

performance como um fenômeno artístico, caracterizado pela quebra/ruptura de padrões 

ou convenções, ação em tempo real; o corpo e suas relações com o mundo como centro 

de investigação. A arte da performance é um fenômeno plural, híbrido e de transgressão. 
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Sílvia Fernandes, em seu artigo Teatralidade e Performatividade na Cena 

Contemporânea (2011), discute acerca do recurso dos conceitos de ―teatralidade‖ e 

―performatividade‖ no contexto contemporâneo. Fernandes considera o panorama 

artístico atual marcado por uma ‖crise de identidade e de estatuto epistemológico que o 

teatro contemporâneo partilha com a dança, as artes plásticas e o cinema‖. Onde a 

―perda de fronteiras entre os diferentes domínios artísticos é uma constante‖ 

(FERNANDES, 2011, p.11).  

Nesta pluralidade multifacetada com crise de identidade, Fernandes se questiona 

em que medida os conceitos de performatividade e teatralidade são uma ―resposta 

conceptual à dissolução de limites entre obra e processo, ficcional e real, espaço cênico 

e espaço público, ator e performer‖ (FERNANDES, 2011, p.11). Sua hipótese é de que 

ambas as concepções agem como ―operadores de leitura da cena de fronteira‖ 

(FERNANDES, 2011, p.11). 

A arte da performance, de acordo com Fernandes, faz ―contraponto‖ aos estudos 

da performance, delimitando a performance ao universo artístico. Nela as reflexões se 

orientam ―especificamente para a arte da performance, desenvolvidas inicialmente por 

Rose Lee Goldberg e Jorge Glusberg e, no Brasil, de forma pioneira, por Renato 

Cohen‖ (FERNANDES, 2011, p.16). 

Em Jorge Glusberg a performance é entendida como gênero de arte. Já em 

Renato Cohen toma a forma de linguagem artística. Érika Fischer-Lichte traz a noção de 

performatividade ancorada à abordagem de John L. Austin e aos estudos da 

performance de Schechner. Os próximos três subitens destacam estas três visões.  

1.2.1) Performance como Gênero de Arte 

Jorge Glusberg, em A Arte da Performance (2008), faz uma retrospectiva desde 

a ―pré-história do gênero‖ (GLUSBERG, 2008, p.11) nas vanguardas do século XX 

(especialmente futuristas e dadaístas) ao ―nascimento do Happening‖ (GLUSBERG, 

2008, p.25) na década de 1960. O happening é considerado por Glusberg como o 

principal precursor da performance, tendo como expoente Allan Kaprow, e também a 

―Body Art‖ (GLUSBERG, 2008, p.37), principalmente, o Judson Dance Group e 
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Fluxus. Entretanto, apenas em 1970 a performance se consolidaria como o que Glusberg 

denomina - gênero de arte. O gênero da performance está fundamentado no corpo e seu 

discurso. 

Para Glusberg, as origens da possibilidade de utilização do corpo humano ―como 

sujeito e força motriz do ritual, remonta aos tempos antigos‖ (GLUSBERG, 2008, p.11). 

Ele toma como exemplo o mito do pecado original judaico-cristão com a revelação da 

nudez de Adão e Eva. E, de uma maneira geral, diz que ―podemos localizar, segundo 

alguns autores, a verdadeira pré-história do gênero remontando aos rituais tribais, 

passando pelos mistérios medievais e chegando aos espetáculos organizados por 

Leonardo da Vinci no século XV‖ (GLUSBERG, 2008, p.12). 

De acordo com Glusberg, mais recente na história, as vanguardas artísticas do 

final do século XIX e início século XX também estão inseridas na ―pré-história‖ da 

performance. Devem ser incluídas, necessariamente, ―relações com o Futurismo (...) 

com o Dadaísmo, o Surrealismo e a Bauhaus.‖ (GLUSBERG, 2008, p.12). Glusberg 

justifica a utilização do termo ―pré-história‖ como indicativo de algo anterior à 

existência da própria performance, que para ele apenas se torna gênero de arte na 

década de 1970. 

Estamos usando o termo ―pré-história‖ pelo fato dos movimentos relacionados 

terem somente alguns pontos de contato com a arte da performance, que 

emerge como gênero artístico independente a partir do início dos anos setenta. 

Futuristas e dadaístas utilizavam a performance como um meio de provocação 

e desafio, na sua ruidosa batalha para romper com a arte tradicional e impor 

novas formas de arte. (GLUSBERG, 2008, p.12). 

Para Glusberg, futuristas, dadaístas e surrealistas podem ser considerados os 

primeiros experimentos de performances – ou protoperformances – abrindo as 

fronteiras entre as formas artísticas, bem como aquelas existentes entre a arte e a vida, e 

―que os artistas se convertessem em mediadores de um processo social (ou estético-

social)‖ (GLUSBERG, 2008, p.12). Estas ideias são também seminais nos estudos da 

performance de Richard Schechner. 

Embora Glusberg considere as manifestações vanguardistas como anteriores ao 

que a partir de 1970 pode ser chamado de performance, ele faz um pertinente 

questionamento após descrever uma excursão de 1921: 
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Umas cinquenta pessoas se juntam para a visita, (...). Bréton e Tzara ficam 

provocando o público com discursos (...). Depois de uma hora e meia os 

espectadores começam a se dispersar. Recebem então pacotes contendo 

retratos, ingressos, pedaços de quadros, figuras obscenas e até notas de cinco 

francos com símbolos eróticos. Não será esta excursão de 1921 um típico 

happening dos anos sessenta? (GLUSBERG, 2008, p.20). 

Limites históricos tendem a gerar polêmicas, pois muito embora a percepção 

tenha sido treinada para entender o tempo e os eventos de forma linear, na vida as coisas 

não acontecem exatamente desta forma. Eventos podem ser precursores de fatos de um 

futuro distante e eventos díspares (a exemplo da coexistência contemporânea de tribos 

autóctones e grandes megalópoles) podem coexistir ao mesmo tempo, em espaços 

distintos.  

Para Glusberg, o que ocorreu na década de 1970 foi o nascimento ou a 

consolidação da performance como gênero de arte. Fruto de múltiplas influências e 

manifestações diversas nas artes, ―a arte da performance é o resultado final de uma 

longa batalha para liberar as artes do ilusionismo e artificialismo‖ (GLUSBERG, 2008, 

p.46).  

De acordo com Glusberg, a performance se caracteriza pela centralização no 

corpo; as relações do corpo com o espaço; bem como a investigação da ―relação entre o 

artista e o público‖ (GLUSBERG, 2008, p.47). Finalmente, as questões sociais também 

estão presentes: ―para muitos criadores, a tônica vai ser justamente essa, a alienação, a 

solidão, a massificação e o declínio espiritual vão ser temas em performances‖ 

(GLUSBERG, 2008, p.47). 

Desta forma, Glusberg delimita o novo gênero como distinto das outras formas 

artísticas e com características próprias. No Brasil, o trabalho de Renato Coehn 

apresenta uma visão semelhante com sua definição de performance como linguagem. 

1.2.2) Performance como Linguagem 

Renato Cohen, em Performance como Linguagem (2013), apresenta sua 

pesquisa sobre ―arte de performance‖, procurando estabelecer relações com o teatro e 

outras artes. Cohen aponta que ―se de um ponto de vista prático muito se realizou no 

Brasil, em termos de performance, de 1982 para cá, o mesmo não aconteceu do ponto 
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de vista conceitual. Sendo raras as formulações teóricas sobre essa expressão‖ 

(COHEN, 2013, p.25).  

Cohen evidencia o contexto brasileiro onde as tendências americanas e europeias 

são superficialmente absorvidas, gerando despreparos e erros de percepção: ―a partir do 

momento que performance começou a ser associada com ‗acontecimento de 

vanguarda‘, qualquer artista ou grupo (...) atribuía-lhe esta designação‖ (COHEN, 2013, 

p.27).  

Cohen pontua que a passagem do happening para a performance é, justamente, o 

aumento de preparação em detrimento do improviso. Em sua pesquisa ele realiza um 

balanço da ―experimentação‖ brasileira sob as seguintes características de performance: 

(...) a característica de arte de fronteira da performance, que rompe convenções, 

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

aglutinação, permite analisar, sob outro enfoque, numa confrontação com o 

teatro, questões complexas como a da representação, do uso da convenção, do 

processo de criação etc., questões que são extensíveis da arte em geral 

(COHEN, 2013, p.27). 

 Se a performance está em oposição às convenções da arte em geral, como 

podemos defini-la como forma, expressão ou linguagem artística? Se a própria divisão 

das artes em ―linguagens‖ é uma convenção, e considerando também que cada forma 

artística tem suas próprias convenções, como a performance pode ser definida como 

forma de expressão? Seria preciso dizer o que é e o que não é performance. Glusberg e 

Cohen se esforçam nesse sentido de delimitar o campo da arte da performance, o que 

não é tarefa simples. 

Na perspectiva de Cohen, a performance seria um fenômeno caracterizado pela 

ruptura de convenções, pela quebra e aglutinação, bem como pela confrontação com as 

complexas questões levantadas pela arte. Penso que essas características se aplicam a 

grande parte da arte contemporânea e também podem ser encontradas ao longo da 

história.  

 Numa tentativa de localizar a performance como linguagem, Cohen sugere que: 

―Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance se colocaria no 

limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda 

características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade‖ 
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(COHEN, 2013, p.30). Não seria um enquadramento chamar a performance de 

linguagem híbrida?  A performance escapa aos enquadramentos e é capaz de desafiar 

fronteiras, limites e padrões que se dissolvem sob o poder de seu jogo anárquico. 

 Não estou convencida de que a performance seja, ou possa vir a ser, um gênero 

ou linguagem artística. Penso que a tendência geral parece ser de desaparecimento do 

que entendemos como divisão das artes em linguagens, ou expressões, ou formas. E isso 

que chamamos hoje de performance, considerando a dimensão do fenômeno, parece 

indicar o surgimento de toda uma nova forma de se pensar e fazer arte que já vem sendo 

anunciada desde as vanguardas artísticas do início do século XX. 

 Para finalizar a reflexão sobre a arte da performance, parece necessário 

trazer à baila a noção de performatividade, a qual, de acordo com Fernandes (2011), 

tem sido bastante útil para a discussão na pesquisa em artes cênicas. O próximo subitem 

destaca a noção de performativo desenvolvida por Érika Fischer-Lichte. 

1.2.3) Performatividade 

  Além da noção de performance como gênero ou linguagem artística, as 

pesquisas em arte da performance também têm desenvolvido o conceito de 

performatividade. Em seu já citado artigo Teatralidade e Performatividade na Cena 

Contemporânea (2011), Sílvia Fernandes diz que o conceito de performatividade: ―é 

trabalhado hoje, prioritariamente, no campo de estudos da performance, que se 

consolidou nos Estados Unidos nos anos 1970 e 1980, especialmente com a equipe 

liderada por Richard Schechner (...)‖ (FERNANDES, 2011, p.15).  

Segundo Fernandes, a consolidação dos estudos da performance ―foi responsável 

pela criação de um ‗novo paradigma‘, em resposta aos limites dos métodos modernos de 

análise, que não conseguiam dar conta da radical mudança no panorama cultural e ar-

tístico que ocorreu no último terço do século XX‖ (FERNANDES, 2011, p.15). 

Fernandes argumenta que a arte da performance faz ―contraponto‖ aos estudos da 

performance e que suas premissas têm sido mais úteis para o estudo da teatralidade. 

Para Fernandes, a visão da performance art: 
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(...) é mais produtiva para o estudo da teatralidade, pois, seguindo seus 

pressupostos, pode-se dizer que diversos traços performativos permeiam a 

linguagem do teatro contemporâneo. É o que defende a teórica alemã Érika 

Fischer-Lichte, ao considerar a performance uma extensão natural do campo 

do teatro, e não um novo paradigma, como quer Schechner. (...) Por outro 

lado, concorda com ele quando afirma que a performance e o teatro con-

temporâneo são processos e não obras acabadas. (FERNANDES, 2011, p.17) 

Se o conceito de performatividade vem sendo trabalhado, prioritariamente, pelos 

estudos da performance, como, então, a arte da performance tem sido mais produtiva 

para os estudos da teatralidade? O que parece evidente é que no Brasil as pesquisas têm 

se interessado mais pelo estudo a partir da perspectiva da arte da performance. E, muito 

embora o conceito de performatividade possa parecer advir da noção de performativo 

dos estudos da alemã Érika Fischer-Lichte, na verdade a noção de performatividade é 

central nos estudos da performance. 

Em Entrevista com Érika Fischer-Lichte (2013), Matteo Bonfito faz algumas 

perguntas sobre o livro da autora, The Transformative Power of Performance, a new 

aesthetics. ―O Poder Transformador da Performance, uma nova estética‖ (2008). Sobre 

o conceito de performativo, Bonfito argumenta que Fischer-Lichte o define como algo 

autorreferencial e constitutivo de realidade. Ela responde que esta é, justamente, a 

abordagem de John L. Austin. Como veremos adiante neste capítulo, Austin faz parte 

dos primórdios dos estudos da performance, em sua Teoria dos Atos de Fala diferencia 

os atos constatativos (que se referem a algo) dos atos performativos (que são a própria 

realização da ação).  

Fischer-Lichte cita como exemplo utilizado por Austin: ―‘Eu vos declaro marido 

e mulher‘, essas são palavras executando o que é dito, isso é autorreferencialidade; elas 

não se referem a algo fora, elas estão executando exatamente aquilo que elas dizem‖ 

(FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, p.132). E, como a exemplo do casamento, 

certos atos performativos são capazes de produzir novas realidades sociais. 

Além da perspectiva de Austin, Fischer-Lichte também traz em seu performativo 

as contribuições de Judith Butler que, segundo a teórica alemã, estende a noção de 

produção de realidade à ideia de produção de identidade:  

As ideias antigas referiam-se à identidade como algo inato, por exemplo, uma 

semente em uma árvore; a árvore desabrocha – desde o século XVIII, essa é a 

noção ocidental de identidade. (...) Já Butler reverte esse pensamento: ela diz, 

não, nós produzimos nossa identidade através de certos atos. (...) E isso é 
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importante, identidade não é algo que eu expresso através de meus atos 

performativos, mas algo que é produzido através de meus atos performativos. 

Eles significam o que exatamente o que fazem, e constituem novas realidades, 

que pode ser minha identidade. (FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, p.132). 

 Para Butler a identidade não se expressa, mas se produz. Estamos produzindo 

constantemente nossas identidades, desta forma, em Fischer-Lichte, o performativo 

pode ser definido como algo autorreferencial, constitutivo de realidades e identidades 

sociais e individuais. Uma noção também muito próxima dos estudos da performance, 

que têm em Austin um de seus precursores, como veremos adiante neste capítulo.  

Em seu artigo Culture as Performance ―Cultura como Performance‖ (2004), 

traduzido por mim, Fischer-Lichte parte da definição da teoria da performance de 

Schechner: 

Dificilmente pode ser negligenciado que uma cultura extensa é produzida 

através de, bem como termina em performances – não somente em 

performances das diferentes artes, mas também e acima de tudo em 

performances de rituais, festivais, manifestações políticas, esportes, 

competições, jogos, desfiles de moda e similares – performances que, de forma 

midiática, alcançam milhões de pessoas. Dai segue-se que o conceito de 

performance, a teoria da performance está no centro e no coração de todos os 

debates em estudos culturais, sociais e artísticos (FISCHER-LICHTE, 2004, 

p.1) 

Partindo da premissa da teoria da performance, Fischer-Lichte apresenta o 

desenvolvimento da sua Performing Culture, ―Cultura Performática‖, como uma noção 

baseada em quatro argumentos: a performance nasce da co-presença física de atores e 

espectadores; é transitória e efêmera, mas promove uma experiência que pode ser 

sentida em diversos níveis; uma performance não transmite significados pré-existentes, 

mas produz significados em seu curso de ação; e, por fim, a performance é caracterizada 

como evento. Com estes argumentos Fischer-Lichte desenvolve a sua maneira a teoria 

da performance. Como veremos no segundo capítulo desta dissertação, Schechner 

desenvolve esses estudos desde a década de 1970. 

Matteo Bonfito começa a entrevista com Fischer-Lichte perguntando sobre as 

diferenças entre a visão americana, que diferencia teatro e performance, e a visão alemã 

que não concebe diferença entre as duas noções. Fischer-Lichte responde que: ―Nosso 

conceito de performance é mais amplo, enquanto que para Schechner e os falantes da 
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língua inglesa, esse conceito é mais restrito‖ (FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, 

p.131).  

Esta afirmação tanto esclarece quanto confunde. Esclarece no sentido de que 

existe, realmente, diferenças cruciais de sentido entre as duas línguas, ―em inglês, 

quando se fala em teatro, pensa-se em dramaturgia; enquanto na Alemanha, falamos em 

teatro quando há performances‖ (FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, p.131).  

Entretanto, o sentido da língua inglesa não é tomado por Schechner em sua 

teoria. Então, surge confusão quando um problema da língua é associado à teoria da 

performance de Schechner, simplesmente, por ele ser americano. Como veremos ao 

longo desta pesquisa, a teoria da performance desenvolve uma categoria bastante 

abrangente.  

Já em 1966 Schechner define pela primeira vez a performance como estudo do 

comportamento, seja ele considerado arte, jogo, ritual, esporte, cotidiano, dentre outros. 

A sua teoria parte da premissa de que a performance não é alguma coisa, mas quase 

tudo pode ser entendido como performance. Desta forma, a performance é um modo 

operante que Schechner chama de performatividade e pode ser tomado como modelo 

por diversas áreas. Com isso penso que não existem significativas diferenças de 

abordagens, o trabalho de Fischer-Lichte parte dos estudos da performance e ao seu 

modo desenvolve a teoria da performance de Schechner. 

É recorrente a explicação de Schechner sobre as diferenças entre teatro e 

performance, dizendo que ―todo teatro é performance, mas nem toda performance é 

teatro (ou qualquer outra subcategoria de performance)‖ (SCHECHNER, 2010, p.28). 

Sobre as relações entre teatral e performativo, Fischer-Lichte conclui com uma fala 

semelhante à de Schechner: ―Mas teatral é sempre performativo, mas não todo 

performativo é teatral‖ (FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, p.132).  

Desta forma, não obstante as diferenças da língua, os pensamentos dos autores 

são semelhantes. Ao invés de uma contraposição entre estudos da performance e arte da 

performance, penso que exista uma complementariedade ou, como argumentou Carlson 

(2011), uma abertura para maior reciprocidade entre os estudos da arte da performance e 

aqueles das outras áreas do conhecimento. A performance art se caracteriza por orientar 



31 

 

seus estudos, especificamente, para o universo artístico, enquanto os estudos da 

performance abrangem o fenômeno da performance nas mais diversas áreas. Schechner 

utiliza a performatividade como um conceito operativo de abordagem ao 

comportamento.  

Também e, fundamentalmente, Schechner além de teórico da performance é 

diretor de performance, sendo um dos representantes do movimento artístico americano 

que se deu nas décadas de 1960 e 1970, que marcaram a performance como fenômeno 

artístico. O próximo tópico enfatiza a prática performática de Schechner como diretor 

do The Performance Group. 

1.3) Performance de Richard Schechner - The Performance Group 

Environmental Theatre
1
, ―Teatro Ambiental‖ (1973), trata das experiências de 

Schechner como diretor entre os anos de 1967 e 1973. A alma do livro é a sua relação 

com o The Performance Group (TPG), grupo que fundou em novembro de 1967. 

Schechner diz que suas ideias giram em torno do trabalho com o grupo, mas também 

estão relacionadas ao seu trabalho como editor do Tulane Drama Review (1962-1969) e 

suas viagens à América Latina (1968) e Ásia (1971-1972).  

Schechner chama de ―teatro ambiental‖ não somente o teatro experimental 

encarnado, para ele, principalmente nos estudos de Jerzy Grotowski (1968), Eugenio 

Barba (1965), Allan Kaprow (1966) e Peter Brook (1970) dentre outros; mas 

fundamentalmente, ele considera que todo o teatro é ambiental. Obviamente, todo 

teatro é ação que cria espaço cênico e esse espaço, o corpo e os objetos no espaço, são, 

de fato, a base e o ponto de partida (e não o texto). Desta forma, o teatro ―menos 

ambiental‖ seria o teatro tradicional europeu que Schechner chama de ―teatro ortodoxo‖ 

                                                 

 

 

1
 Todas as referências ao Teatro Ambiental dizem respeito à versão em espanhol do México, ―El Teatro 

Ambientalista‖ (1988), traduzido para o português nesta pesquisa por mim.   
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e o ―mais ambiental‖ seria o teatro americano e europeu das décadas de 1960 e 1970, 

onde o próprio Schechner se inclui.  

Teatro Ambiental (1973) é o segundo livro de Schechner, precedido por Public 

Domain (1969), estes primeiros estudos contam sobre os primórdios de suas reflexões 

sobre o que viria a ser a teoria da performance. Assim, as origens dos estudos da 

performance também estão no início de sua experiência artística como diretor teatral. 

Priorizando a prática teatral com o TPG, Teatro Ambiental discute sobre as questões da 

prática e experimentação em performance, que Schechner estruturou nos seguintes 

capítulos: Espaço; Participação; Nudez; Intérprete; Xamã; Terapia; Dramaturgo; 

Grupos; Diretor. 

Cada um dos capítulos enfatiza o elemento que lhe corresponde, ao mesmo 

tempo em que descreve os processos experimentados e desenvolvidos pelo TPG, como 

Dionysus in 69 (1968-1969), Makbeth (1969-1970) e Commune (1970-1972), dentre 

outras performances.  

Como diretor do TPG, Schechner desenvolveu experimentos teatrais 

relacionados às tendências artísticas da década de 1960, notadamente, os happenings de 

Kaprow (1966) e as pesquisas de Grotowisk (1968), dentre várias outras influências 

citadas por ele em suas obras. Desde os primórdios é possível observar em Schechner 

um entrelaçamento entre pesquisa teórica e prática artística. Desta forma, as 

experiências do TPG também estavam ancoradas aos estudos de Schechner, os quais 

cobrem uma grande diversidade teórica como, por exemplo: teoria do jogo; psicologia e 

psicanálise; estudos em sociologia e antropologia; e estudos em etologia 

(comportamento animal); dentre outros. 

Vimos que a performance art é caracterizada, fundamentalmente, por orientar 

seus estudos especificamente para o universo artístico. Os estudos da performance vão 

bem além das áreas do conhecimento em artes, abrangendo o fenômeno da performance 

nas mais diversas instâncias do conhecimento. Também a performatividade é um 

conceito operativo utilizado por Schechner como uma abordagem ao comportamento, 

esse viés é explorado, por exemplo, por Érika Fischer-Lichte.  
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Embora nesta dissertação tenham sido enfocados os aspectos teóricos da 

performance em detrimento da prática artística, não se pode perder de vista que as 

performances do TPG marcaram o movimento teatral americano do fim da década de 

1960 e início de 1970, como Dionysus in 69, Makbeth  e Commune. 

No próximo subitem descrevi de forma sucinta sobre Dionysus in 69. Nesta 

performance sobressaem vários elementos como: a exploração do espaço, dispondo o 

público em níveis; a participação, que é experimentada por Schechner de forma 

audaciosa; tal como a nudez; o trabalho de intérprete; e o processo com terapia grupal. 

Ou seja, grande parte dos temas tratados em Teatro Ambiental. Além de teórico 

Schechner é diretor de teatro. Penso que esta descrição seja importante para que esteja 

também presente nesta pesquisa um pouco da arte da performance de Richard 

Schechner, que longe de se contrapor à performance art, faz parte de sua história.  

1.3.1) Dionysus in 69  

Em Dionysus in 69 (1968-1969), performance realizada no Performing Garage 

da Wooster Street, N.Y.: ―o espaço está organizado ao redor de uma área central 

marcada por tapetes de borracha negra. O público se senta nas plataformas e sobre o 

piso almofadado.‖ (SCHECHNER, 1988, p.31). Os espectadores podem escolher se 

querem estar próximos aos atores (e, portanto, da possibilidade de participação), ou se 

preferem um olhar distanciado em diversos níveis proporcionados pelas torres (Fig.2 e 

Fig.3). Espaço cênico, público e estruturas cenográficas se misturam. 

Sobre a ação, Schechner descreve que ―acontece em várias áreas e de várias 

maneiras. As ações dominantes tais como o nascimento de Dionísio, a sedução de 

Penteo e a morte de Penteo ocorrem nos tapetes negros.‖ (SCHECHNER, 1988, p.31). 

Outras ações se dão em meio aos espectadores e algumas, como as relações sexuais 

entre Dionísio e Penteo, são realizadas fora da vista do público. Ao final da performance 

todos os intérpretes seguem para a rua acompanhados dos espectadores ocupando o 

espaço público. 

Sobre o trabalho do intérprete, Schechner cita várias influências destacando 

Stanislavski, Meyerhold e Grotowski. Ele reúne estas e várias outras influências para o 
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seu trabalho de interpretação. Ele sintetiza que: ―Todo trabalho de interpretação começa 

e termina com o corpo. Quando falo de espírito e mente ou sentimentos ou psique me 

refiro a dimensões do corpo.‖ (SCHECHNER, 1988, p.181). Desta forma, exercícios 

como os que Schechner chama de ―associação‖ estão baseados no que pode ser 

generalizado pela ideia de estudo do corpo, consciência corporal e visão de corpo 

integral. 

Um exemplo de trabalho de intéprete em Dionysus in 69 é o recurso de vários 

atores fazerem o mesmo personagem, existindo uma grande rotatividade e diversidade. 

É muito citada por Schechner a entrada de Joahn MacIntoch, que se dirige ao público 

nua e se apresenta como Dionísio. Em vários momentos também os atores se 

apresentam sob seus verdadeiros nomes e personalidades, sendo ―eles mesmos‖, uma 

característica marcante do performer. 

A participação dos espectadores em Dionysus in 69 é bastante ousada e 

desafiadora, até mesmo polêmica. Schechner é um experimentador de formas de 

participação, ele as estudou e compilou. E a partir desses experimentos foi construindo 

suas reflexões.    

 

Figura 1: Capa do livro fotográfico de Dionysus in 69 – The Performance Group. Editado por Richard 

Schechner e Franklin Adams, com 360 fotografias de Frederick Eberstadt, Raeanne Rubenstein, and Max 

Waldman. 
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Figura.2 e Figura.3: Experimentação do Espaço em Torres, disposição dos espectadores em níveis em 

Dionysus in 69. Fig. 2 a cima mostra o elenco e ao centro Schechner; Fig.3 a baixo mostra os 

espectadores acomodados nas estruturas durante a performance. 
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Figura.4 e Figura.5: Fig. 4 a esquerda mostra a entrada do coro das Bacantes. A Fig. 5 a direita mostra 

um close de Johan MacIntoch, na época esposa de Schechner. 

 

 

Figura.6: Nascimento de Dioniso. Neste momento é possível observar na prática artística a noção de 

ritual e jogo como qualidades fundamentais da performance.  

 

Na abertura do segundo capítulo de Teatro Ambiental – A Participação - 

começa se perguntando: 

O que acontece a uma representação quando se rompem os acordos 

estabelecidos entre o ator e o espectador? O que acontece quando atores e 

espectadores de pronto se põem em contato? Quando se falam e se tocam? O 

que acontece quando se transgridam os limites entre o teatro e a política, a arte 

e a vida, os acontecimentos artísticos e os acontecimentos sociais, o cenário e o 

auditório? (SCHECHNER, 1988, p. 75). 
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Em relação a vários destes aspectos foi notório o caso do sequestro do Penteo. 

Ao longo das primeiras apresentações de Dionysus in 69, a partir de certa altura da 

representação era jogado para o público a decisão sobre o desfecho da tragédia. 

Schechner relata que isso causou mais transtornos do que resoluções, citando inúmeros 

casos em que ou os atores ficaram insatisfeitos por não executar o planejado e com as 

delongas no processo, ou os espectadores se revoltavam porque queriam assistir 

passivamente o desfecho da peça. Depois de muitas sessões de terapia (inclusive 

algumas com a presença de espectadores), o grupo decide, próximo ao fim da 

temporada, abolir esse momento. Entretanto, para Schechner, foi particularmente 

interessante várias das reações dos atores e dos espectadores, como o notável caso do 

sequestro: 

Uma noite, um grupo de estudantes do Queens College raptou o Penteo para 

evitar que Dionísio o sacrificasse. Enquanto o sujeitavam, William Shephard, 

quem representava o Penteo, começou a mancar e Jason Bosseau, que fazia o 

papel de Dionísio, de um salto se colocou entre os estudantes e a porta. Se 

desencadeou uma feroz discussão (...). ―Vieram aqui com todo um plano bem 

elaborado!‖ lhes gritou. Eles estiveram de acordo e disseram: ―Por que não?‖ 

(SCHECHNER, 1988, p.76). 

 Na visão de Schechner como diretor lhe agradou que houvesse acontecido algo 

―real‖. Que como vimos é uma característica marcante da arte da performance, em 

geral. Não lhe pareceu algo negativo que os estudantes houvessem planejado suas ações, 

porque se os atores ensaiavam porque não poderiam fazê-lo os espectadores? 

Uma grande variedade de momentos e formas de participação em Dionysus in 69 

é descrita e refletida por Schechner em Teatro Ambiental. ―Penteo tenta fazer amor com 

alguém do público e o coro cochicha aos demais espectadores: ―Ajudam-nos a matá-lo 

dentro de dez minutos?‖ (SCHECHNER, 1988, p.33).  

Uma das cenas é uma dança onde o público e os espectadores se unem à ação, o 

que ocorre em vários momentos da performance. ―Os momentos de participação mais 

extraordinários aconteciam quando as pessoas acudiam ao teatro em grupo ou quando os 

indivíduos se entregavam à representação tão integralmente que se uniam ao Grupo 

(...)‖ (SCHECHNER, 1988, p. 76).  
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Schechner aponta que a maioria das participações em Dionysus in 69 não foi 

resultado de planos idealizados e controlados. ―Frequentemente os espectadores se 

despiam e participavam voluntariamente no Ritual da Morte.‖ (SCHECHNER, 1988, 

p.78), (ver Fig. 9, 10 e 11).  

Junto à participação, a nudez é marcante na performance, inclusive de 

espectadores que se propuseram a tirar sua roupa. Schechner relata o processo da nudez, 

que para ele é ―virar de dentro pra fora ou projetar para as superfícies do corpo os 

acontecimentos das profundidades.‖ (SCHECHNER, 1988, p.129).  Ele desenvolveu 

toda uma reflexão social e antropológica a respeito da nudez como condição social e 

cultural que faz parte do processo criativo de Dionysus in 69. Grande parte do capítulo 

sobre a nudez é dedicada à descrição dos exercícios cênicos realizados para trabalhar as 

questões implicadas.  

Em suas reflexões, Schechner frequentemente apresenta dados antropológicos 

seguidos de dados da cena performática. Como por exemplo: ―As vezes os sudhus da 

Índia caminham nus pelas ruas. Isso, mais que provocar vergonha, inspira terror e temor 

reverente entre as pessoas" (SCHECHNER, 1988, p.131); essa passagem vem 

acompanhada de ―em repetidas ocasiões quando os atores de Dionysus in 69 corriam 

nus entre a multidão, alguns espectadores fugiram de pânico‖ (SCHECHNER, 1988, 

p.131).  

Tais correlações são constantes nas reflexões de Schechner, desenhando em 

contornos nítidos as estreitas relações entre o comportamento social e aquele que se dá 

entre intérpretes e espectadores no fenômeno cênico. Penso que é nesse sentido que 

Schechner problematiza uma visão puramente estética do evento teatral, buscando a 

compreensão de que ―a teoria cênica é uma ciência social‖ (SCHECHNER, 1988, p.23). 

De acordo com Schechner, os espectadores sempre permitiam serem acariciados 

na cena que precede o Ritual da Morte, mas nem sempre essas participações eram 

agradáveis aos atores. Em mais de uma ocasião, segundo Schechner, um espectador se 

envolveu mais fervorosamente do que o intérprete teria gostado. Estas e outras inúmeras 

situações sobre as questões sexuais que emergem, são refletidas ao longo da obra como 

um dos principais pontos da terapia. Os aspectos religiosos se tornaram outro alvo de 

terapia, ―muita gente que viu Dionysus pensou que era uma demonstração da nossa 
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própria religião‖ (SCHECHNER, 1988, p.78). E, ―alguns membros do grupo 

compartilhavam das necessidades do público‖ (SCHECHNER, 1988, p.78). 

 

Figura.7: Dionísio e Penteo, Willian Finley em pé (Dionísio) e William Shephard sentado (Penteo). 

Nesta imagem é possível observar também os espectadores sentados próximos aos atores. 

 

 
Figura.8: Imagem remasterizada e colorida de Dionísio e Penteo. À direita da imagem Willian Finley 

(Dionísio) e à esquerda William Shephard (Penteo). Nesta imagem é possível detalhes de tônus corporal, 

o trabalho de interpretação dos atores, a borracha negra.  



40 

 

  

Figura:9: Ritual da Morte de Penteo. 

 

   
Figura.10 e Figura.11: A Fig 10 a esquerda mostra o ritual da morte visto de frente. A Fig. 11 a direita 

trabalho de Max Waldman sobre fotografia do ritual da morte.  
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Figura.12 e Figura.13: A Fig 12 a esquerda mostra o massacre de Penteo. A Fig.13 a direita é uma 

imagem remasterizada deste momento Margaret Ryan (Agave) e Richard Dia (Penteo).   

 

 
 

Figura.14: Imagem remasterizada do Massacre de Penteo, à esquerda Remi Barclay (Agave) e à dierita 

Willian Shephard (Penteo). 
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Dentre suas conclusões sobre a participação, Schechner argumenta que o 

problema basal está relacionado ―tanto com uma estética como com um sistema social 

que não foram concebidos para abarcar as artes participativas (ou a política, economia, 

educação ou religião participativas)‖ (SCHECHNER, 1988, p.125). Desta forma, para 

Schechner, o simples fato de fomentar a participação implica em mudanças radicais na 

ordem social. 

Estes apontamentos sobre Dionysus in 69 servem para ilustrar a prática artística 

de Schechner de forma a contextualizar seu trabalho teórico com seu trabalho cênico. 

Também é útil para observar que os elementos de anarquismo, ruptura, transgressão, 

ação em tempo real, centralidade do corpo e seu discurso, obra aberta e participativa, 

questões sociais, dentre outras características da arte da performance, estão presentes no 

The Performance Group.  

Desta forma, Richard Schechner faz parte tanto do movimento artístico nos 

Estados Unidos quanto da discussão acadêmica que ele buscou relacionar com a sua 

prática teatral. É possível pensar em duas vertentes: a arte da performance e os estudos 

da performance. Entretanto, enquanto a arte da performance parece excluir os estudos 

da performance estes agregam facilmente os estudos voltados para a arte. Como 

argumentou Carlson (2010), Schechner representa uma ponte entre os estudos teatrais e 

os estudos da performance em outras áreas do conhecimento.  

Vimos que a performance pode ser entendida como arte da performance, que 

têm a sua ―pré-história‖ (GLUSBERG, 2008) nas vanguardas artísticas do século XX e 

que na década de 1970 toma amplas proporções. O que para alguns teóricos representa a 

consolidação de um novo gênero ou linguagem artística (como Jorge Glusberg e Renato 

Cohen).  

A performance também pode ser entendida como um amplo campo de estudos 

interdisciplinares que englobam pesquisas nas áreas da filosofia, linguística, ciências 

sociais, antropologia, educação e artes. De acordo com Marvin Carlson (2010), os 

estudos da performance de Schechner contribuíram para uma maior reciprocidade entre 

os estudos sobre performance de outras áreas (especialmente das ciências sociais e 

antropologia) e a pesquisa em artes. 
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Em suas origens, num primeiro momento, predomina uma noção de performance 

como ação decorrente da linguagem, expandindo-se para a noção de performance 

enquanto ação no cotidiano e no processo social em geral. Do ponto de vista norte-

americano (que aqui nos interessa para compreender o contexto da teoria da 

performance de Schechner), da abordagem ―Dramatista‖ de Kenneth Burke segue à 

―Representação do eu na vida cotidiana‖ de Erving Goffman aos ―Dramas Sociais‖ de 

Victor Turner e, na década de 1970, os ―Estudos da Performance‖ de Richard 

Schechner. 

1.4) Origens do Campo de Estudos da Performance 

Neste tópico foi desenvolvida outra vertente da pré-história da performance, 

cujas vanguardas históricas provêm da filosofia e da linguística, privilegiando a corrente 

norte-americana para uma melhor contextualização das origens dos estudos da 

performance de Richard Schechner. 

O antropólogo brasileiro Prof. Dr. John C. Dawsey, coordenador do Núcleo de 

Antropologia, Performance e Drama da USP, desenvolve estudos em performance, 

especialmente, as teorias de Victor Turner e sua notória parceria com Richard 

Schechner, uma colaboração que foi responsável por um amplo desenvolvimento no 

campo. Dawsey (2011) diz que a ―virada performativa‖ englobou tanto os estudos 

filosóficos e linguísticos (virada linguística) quanto, na sua ―vertente dramatúrgica‖, 

pesquisas de diversas áreas como sociologia, antropologia e teatro. 

Da primeira fase da performace destaco a noção de Otherness of the Other 

(―Alteridade do Outro‖) de Wallace Bacon, o Dramatismo de Kenneth Burke e o 

Performativo dos atos da fala de John L. Austin. 

1.4.1) Wallace Bacon e o “Otherness of the Other” 

Os pesquisadores D. Soyinl Madison e Judith Hamera, em seu artigo 

Performance Studies at the Intersections (2005), fazem vários apontamentos sobre as 

origens do campo ao explorarem suas múltiplas interseções. De acordo com Madison e 

Hamera, o filósofo Wallace Bacon (1914-2001) tem sido considerado por alguns como 

um dos ancestrais dos estudos da performance por suas investigações em elocução e 
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performance da literatura, especialmente dos discursos públicos, pesquisa que realiza ao 

longo das décadas de 1940 e 1950. 

Não consegui ter acesso aos textos de Bacon, o que torna a reflexão sobre as 

suas ideias mais superficial e baseada nos apontamentos dos pesquisadores Madison e 

Hamera. Mesmo que de forma pontual pareceu importante essa breve exposição das 

noções desenvolvidas por Bacon, que parece desbravar o campo de estudo da alteridade 

e que sugere a performance do discurso público como uma potente força de ação no 

mundo: ―Apenas como discurso público – de classes burguesas, comunidades 

escravizadas, e proletariado – podem mover os corações e as mentes de sua audiência e 

persuadir os descrentes‖ (MADISON; HAMERA, 2005, p.xiv). 

Madison e Hamera argumentam que a arte da interpretação de Bacon 

enriqueceu a arte da interpretação oral do texto, propondo o descortinar de todo um 

universo que Bacon chamou de ―Otherness of the Other‖ (―Alteridade do Outro‖). 

Entendo que Bacon aponta para a existência de um ―Outro‖ e um espaço próprio de sua 

consciência, de sua alteridade ou seu universo particular. 

Para Bacon, este encontro da arte da interpretação com um texto literário é um 

compromisso com outra forma de ser; é para entrar além do eu e chegar 

respeitosamente dentro do universo de outro. (...) Ele vai para um estágio 

avançado, ―Para o intérprete, acreditar na otherness do texto, plenamente 

consciente do seu estado de existência, é um estágio superior na maestria da 

arte da performance.‖  (MADISON; HAMERA, 2005, p.xv). 

De acordo com Madison e Hamera, as contribuições de Bacon guiaram o campo 

da performance para uma discussão teórica mais expansiva e em camadas, sobre o 

conceito de ―outro‖ e ―alteridade‖. Embora ainda atrelada ao texto e ao discurso 

literário, a noção de ―Otherness of the Other‖ (―Alteridade do Outro‖) abre a discussão 

para o entendimento da alteridade. A alteridade não somente está presente no fenômeno 

cênico como passa a ser considerada e investigada nas ações da vida real, como no caso 

de Bacon a exemplo dos discursos públicos. Uma ação real, em tempo real e que 

provoca consequências reais no mundo também cria alteridade. 

Com esses avanços, surge o interesse de integrar a performance também aos 

paradigmas das ciências sociais, identificando o processo social como performance. 

―Em performance como comportamento, a vida social é descrita através de metáforas 
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organizadas de ação dramática ou o que o crítico social Kenneth Burke descreve como 

‗modos situados de ação‘‖ (MADISON; HAMERA, 2005, p.xiv). 

1.4.2) O Dramatismo de Kenneth Burke 

Outro ancestral dos estudos da performance é o filósofo e crítico literário norte-

americano Kenneth Burke (1897-1993). A originalidade de suas ideias, seu método de 

análise das relações humana, dos atos da linguagem e do pensamento lhe conferiram 

destaque em diversas áreas do conhecimento, especialmente, na comunicação. Em meio 

à interdisciplinaridade e amplitude dos seus estudos, Burke desenvolveu uma análise da 

relação entre a vida cotidiana e o drama que recebeu o nome de dramatismo ou 

abordagem dramatista. 

Em sua pesquisa de mestrado, O Drama como método de investigação da 

linguagem: Uma interpretação do dramatismo de Kenneth Burke (2015), Deusimar 

Gonzaga desenvolve um estudo acurado e de fortuna crítica sobre Burke. Ele introduz 

sua pesquisa expondo o que constatou ser uma escassez de referências: 

(...) Constatei primeiramente poucas referências ao estudo do dramatismo em 

publicações em português, (...), em qualquer área de investigação, apesar da 

relevância de suas problematizações. (...) estudo alguns dos escritos originais 

de Kenneth Burke, nos quais ele desenvolve a relação entre símbolos e a ação 

humana, que precederam, fundamentaram e que sucederam sua elaboração do 

dramatismo. (GONZAGA, 2015, p.12) 

Devido a esta escassez, tal como no caso de Bacon, também não tive acesso aos 

textos de Burke e exponho pontualmente suas ideias através do estudo de Gonzaga e os 

pesquisadores norte-americanos. De acordo com Gonzaga, a ação simbólica de Burke 

engloba as ações humanas tanto ao nível das interações sociais, quanto ao nível dos 

comportamentos psicológicos, ambos entendidos por Burke como ―ação dramática‖ 

(GONZAGA, 2015, p.13).  

Não obstante a originalidade de suas ideias e o fato delas terem sido utilizadas 

em diversas áreas e até hoje representarem um rico campo de discussão (ou talvez 

exatamente por isso), Burke é um teórico genial, polêmico e controverso, mesmo 

atualmente. A sua formação autodidata, interdisciplinar, multiprofissional e 

independente parece provocar um olhar de desconfiança nos acadêmicos. ―A 
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transposição dos limites das disciplinas acadêmicas rendeu admiração e 

desconsideração ao pensamento de Burke.‖ (GONZAGA, 2015, p.21). 

Com isso Burke é uma importante e ao mesmo tempo pouco reconhecida 

influência de estudos posteriores que consolidaram a performance como cotidiano, 

como drama social e, de uma forma geral, como uma nova abordagem ao 

comportamento. O dramatismo abre caminho para a compreensão do comportamento 

como performance. 

Segundo Madison e Hamera (2005), Burke problematiza uma importante 

questão: ―‗O que está envolvido quando dizemos o que as pessoas estão fazendo e 

porque elas as estão fazendo?‘‖ (MADISON; HAMERA, 2005, p. xv). O que está 

envolvido é que as pessoas estão representando seus papéis em atos e cenas da vida, 

onde são agentes com propósitos específicos. ―Burke introduz a ideia de ‗dramas da 

vida‘ por meio de um paradigma dramatista composto por cinco conceitos chaves em 

resposta a sua questão‖, são eles: 1) Ato; 2) Cena; 3) Agente; 4) Agência (meios 

utilizados) e 5) Propósito (MADISON; HAMERA, 2005, p.xv). 

O que está implicado na abordagem dramatista de Burke é que o comportamento 

social é análogo ao fenômeno teatral, seus estudos pioneiros levam a discussão 

diretamente para a performance no cotidiano e às esferas sociais. Entretanto, antes de 

entrar nessa segunda fase dos estudos da performance desenvolvidos pela sociologia e 

antropologia, depois de Burke as teorias de John L. Austin completam essa primeira 

fase dos estudos da performance, notadamente, voltados para o estudo da linguagem e 

da comunicação. A performance como linguagem.  

1.4.3) Os Atos da Fala e Performativo de Austin 

Também integra esta primeira fase inicial dos estudos da performance o filósofo 

da linguagem John Langshaw Austin (1911-1960). Austin desenvolveu a teoria dos Atos 

de Fala dando enorme impulso à corrente pragmática dos estudos da linguagem. A 

pragmática define a linguagem como ação, representando significativos avanços ao 

considerar os contextos individuais e sociais como indispensáveis para o estudo da 

linguagem.  
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Diferente dos estudos apresentados nesta pesquisa sobre Wallace Bacon e 

Kenneth Burke, as pesquisas sobre as teorias de Austin são extensas e existe publicação 

em português de sua obra desde o início da década de 1990. Em How to do things with 

words (1962), traduzido para o português como Quando Dizer é Fazer (1990), Austin 

reflete sobre as ações que as pessoas realizam ao utilizar a fala. Num primeiro momento 

ele classifica as ações em duas categorias: o performativo e o constatativo (AUSTIN, 

1990, p.21). 

Os atos performativos são delimitados preliminarmente por Austin sob duas 

premissas:  

1) ―que nada ‗descrevam‘ nem ‗relatem‘, nem constatem nem sejam 

considerados ‗verdadeiros ou falsos‘‖ (AUSTIN, 1990, p.24); 

 2) ―cujo proferimento da sentença é, no todo e na parte, a realização de uma 

ação, que não seria normalmente descrita consistindo em dizer algo‖ (AUSTIN, 1990, 

p.24); 

Diferente da declaração factual, descritiva ou constatativa, o performativo não 

pode ser julgado em termos de verdadeiro ou falso. Austin cita o casamento, o batizado, 

o testamento e a aposta como exemplos de falas que não descrevem ações, mas sim são 

em si mesmas, a própria ação. O ―aceito‖ é o ato do casamento, o ―batizo‖ é o ato do 

batizado, ―lego‖ é o ato do testamento, ―aposto‖ é o ato da aposta. Desta forma, nestas 

situações os sujeitos não querem simplesmente dizer algo, mas sim querem realizar 

alguma ação. 

Num segundo momento do desenvolvimento da sua teoria, Austin percebeu que 

mesmo os enunciados constatativos realizam ações no mundo. Cria, então, uma nova 

classificação com três categorias: 1) Atos locucionários (querem dizer alguma coisa); 2) 

Atos Ilocucionários (dizem algo do sujeito e de suas relações com o mundo); 3) Atos 

Perlocucionários (geram efeitos e consequências). Como todo ato de fala quer dizer 

alguma coisa ou quer expressar algo, para Austin todos os atos de fala seriam 

locucionários. Alguns destes atos locucionários se destacam por sua força ao dizerem 

mais do sujeito que as proclama tornando-se, então, atos ilocucionários. Quando a força 
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do ato ilocucionário chega a gerar algum efeito significativo no mundo, para Austin, ele 

passa a ser perlocucionário. 

Desta forma, com essas novas categorias entremeadas umas às outras, é possível 

problematizar os atos de fala como performativos, uma vez que as divisões entre dizer e 

fazer são conceptuais.  

Nossa discussão subsequente, relativa ao ―dizer‖ e ao ―fazer‖, certamente 

parece levar a conclusão que cada vez que ―digo‖ algo (exceto, talvez, quando 

emito uma simples exclamação como ―Poxa‖ ou ―Arre‖) realizo conjuntamente 

atos locucionários e ilocucionários, e esses dois tipos de atos parecem ser 

precisamente o que tentamos usar como meios de distinguir, com a 

denominação de ―fazer‖ e ―dizer‖, performativos de constatativos. Se 

geralmente estamos fazendo as duas coisas de uma vez, como pode subsistir a 

nossa distinção? (AUSTIN, 1990, p.111). 

Austin conclui que as diferenças entre performativo e constatativo são 

basicamente de enfoque, onde alguns aspectos são abstraídos em favor de outros, o que 

gera diferentes pontos de vista. Nos constatativos, ―nos abstraímos dos aspectos 

ilocucionários (e de seus aspectos perlocucionários, também) do ato de fala e nos 

concentramos no aspecto locucionário‖ (AUSTIN, 1990, p.119). Já nos performativos 

―damos o máximo de atenção à força ilocucionária do proferimento, e nos abstraímos da 

dimensão de correspondência com os fatos‖ (AUSTIN, 1990, p.120).   

Toma, então, o performativo como uma abstração dos aspectos gerais e que 

promove a concentração da atenção na ação do sujeito, sua força e suas consequências 

no mundo. Como vimos, em seus estudos Fischer-Lichte toma a abordagem de Austin 

em sua definição de performativo como autorreferencial e constitutivo de realidades 

sociais. Fischer-Lichte argumenta que o pensamento de Austin fundamenta que ―a 

língua não é algo que descreve certos estados e processos que possam acontecer, mas a 

língua, por si mesma, tem o poder de agir. E quando ela age, uma nova realidade social 

surge‖ (FISCHER-LICHTE; BONFITO, 2013, p.132).  

Neste tópico sobre as origens dos estudos da performance, vimos que dentre os 

ancestrais mais considerados estão: Wallace Bacon com seus estudos sobre elocução, 

especialmente dos discursos públicos, onde propõe a investigação da alteridade do texto 

(Otherness of the Other). Desdobramentos da noção de Other contribuem para a 

orientação do campo da performance rumo aos paradigmas sociais, cujo ancestral 

comum e pouco reconhecido é o dramatismo e, de forma geral, os estudos sobre ação 
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simbólica de Kenneth Burke. Mais tarde, Austin traz à luz o performativo em sua teoria 

dos atos de fala. Nesse primeiro momento a performance é, notadamente, desenvolvida 

pelos estudos linguísticos e teorias da comunicação.  

Esses três autores caracterizam o que pode ser entendido, fazendo uma 

correlação com a arte da performance de Glusberg, como uma ―pré-história‖ da 

performance na virada performativa que se deu em diversas áreas do saber. O fio em 

comum que une tamanha diversidade e amplitude é o fato de que a performance coloca 

o corpo no centro da investigação, o que gera um ponto de convergência para diversos 

enfoques, como será refletido nas conclusões desta pesquisa. 

1.5) Performance no Cotidiano 

Marvin Carlson, no já citado artigo, O Entrelaçamento dos Estudos Modernos 

da Performance e as Correntes Atuais em Antropologia (2011), como vimos, diz que o 

desenvolvimento do campo de estudos da performance (tal como se deu nos E.U.A) está 

ligado ―à convergência de interesses de pesquisas teatrais e das ciências sociais, os quais 

tomam lugar em meados do século XX. (...) O primeiro grande encontro de teóricos 

interessados na sociologia do teatro foi realizado em Royaumont, em 1955.‖ 

(CARLSON, 2011, p.165).  

De acordo com Carlson, a partir desta conferência na França é lançado em 1956 

o artigo pioneiro do sociólogo George Gurvitch, Sociologia do Teatro, e em 1962 o 

livro de Jean Duvignaud que leva o mesmo título do artigo. ―Gurvitch estende a noção 

de performance ao cotidiano e não somente às celebrações, mas mesmo ‗uma recepção 

simples ou uma reunião de amigos‘‖ (CARLSON, 2011, p.166). 

Paralelamente a esses estudos feitos na França, sociólogos e antropólogos norte-

americanos também estendem a noção de performance às ações do cotidiano. Em 1956, 

o sociólogo Erving Goffman (1922-1982) lança The presentation of self in everyday life, 

traduzido para o português como ―A representação do eu na vida cotidiana‖, estudo que 

consolida a performance social como um tipo de dramatização. Neste estudo, Goffman 

parte da perspectiva da representação teatral, baseando-se em princípios de caráter 
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dramatúrgico, o que já havia sido proposto pela abordagem dramatista de Kenneth 

Burke. 

De acordo com Gonzaga (2015) as influências de Burke foram minimizadas por 

Goffman, mas o seu conceito de dramaturgy foi desenvolvido ―em parte como extensão 

do interacionismo simbólico da Escola de Chicago, e em parte como desenvolvimento 

da abordagem do dramatismo de Kenneth Burke‖ (GONZAGA, 2015, p.14). Em seu 

estudo, Goffman também utiliza a metáfora do mundo como um palco como um tipo de 

abordagem para se compreender as relações e interações sociais. ―O palco apresenta 

coisas que são simulações. Presume-se que a vida apresenta coisas reais e, às vezes, 

bem ensaiadas‖ (GOFFMAN, 2002, p.9).  

Na vida real representamos papéis sociais, familiares e de trabalho, para os quais 

construímos o que Goffman chama de ―fachadas sociais‖, estas fachadas são como 

cenários postos para a representação do Eu no cotidiano. Interessado nas relações entre 

as pessoas, para Goffman, ―o mundo, na verdade, é uma reunião.‖ (GOFFMAN, 2002, 

p.41). 

Nas ocasiões da vida temos que nos apresentar, nos fazer entender, regular a 

ideia que os outros vão construir sobre nós. ―Assim quando uma pessoa chega à 

presença de outras, existe, em geral, alguma razão que a leva a atuar de forma a 

transmitir a elas a impressão que lhe interessa transmitir.‖ (GOFFMAN, 2002, p.14). 

Para Goffman, a expressividade do indivíduo parece envolver duas atividades 

significativas radicalmente distintas: a expressão que transmite e a expressão que emite 

(GOFFMAN, 2002, p.12). 

A expressão que transmite é predominantemente verbal no sentido tradicional de 

comunicação como veículo de informação. Já a expressão que emite ―inclui uma ampla 

gama de ações‖ (GOFFMAN, 2002, p.12). A expressão que emite me parece tal como o 

performativo de Austin, ações como casamento, batizado e aposta, os quais independem 

do julgamento de falso ou verdadeiro. As classificações conceptuais dos dois teóricos 

parecem semelhantes. Performativo e constatativo, como vimos, são em última instância 

dois tipos diferentes de categorias. Goffman também alerta para isso ao dizer que as 

suas distinções ―tem apenas validade inicial‖ (GOFFMAN, 2002, p.12). 
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Das duas formas de comunicação, expressões dadas e expressões emitidas, este 

trabalho levará em conta primordialmente a última, a de tipo mais teatral e 

contextual, a de natureza não-verbal e presumivelmente não-intencional, quer 

esta comunicação seja arquitetada propositadamente quer não. (GOFFMAN, 

2002, p.14). 

Em Goffman, excluído o elemento do público, a situação teatral da vida envolve 

um jogo de informação entre observadores e atores. Conforme a situação, o individuo 

pode escolher se quer atuar ou observar. Nesse jogo, Goffman sugere que a performance 

possa ser entendida como: ―toda atividade de um determinado participante, em dada 

ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer um dos outros 

participantes‖ (GOFFMAN, 2002, p.23).  

Para Goffman, a performance acontece quando o participante influencia ao 

menos um observador. Interessante notar que essa necessária influência é também 

observada por Austin ao identificar os atos ilocucionários (atos com uma certa força) e 

perlocucionários (cuja força provoca efeitos e consequências no mundo) como o 

enfoque do performativo.  

Junto à Goffman na sociologia, Carlson coloca como outra grande e decisiva 

influência para os estudos da performance o antropólogo britânico Victor Turner (1920-

1983). Em 1957, ano seguinte da publicação de A Representação do Eu na Vida 

Cotidiana, Turner ―introduziu em seu estudo Schism and Continuity o conceito por ele 

chamado de drama social, tomando-o como ferramenta para antropólogos sociais‖ 

(CARLSON, 2011, p.166). 

1.6) Performance como Drama Social 

Victor Turner é uma importante referência da antropologia com seus estudos 

sobre o ritual, notoriamente seu trabalho de campo (na década de 1950), com a tribo 

africana Ndembu e a ampliação e desenvolvimento das teorias de Van Gennep sobre Os 

Ritos de Passagem (1908). Através de seus estudos, Turner amplia suas reflexões para a 

sociedade em geral, trazendo uma visão processual do desenvolvimento social, cuja 

forma se assemelha ao que ele chamou de ―drama social‖ (1957; 1968; 1974; 1982). 

Com a minha convicção quanto ao caráter dinâmico das relações sociais, eu via 

movimento tanto quanto estrutura, persistência tanto quanto mudança e, na 

verdade, persistência enquanto notável aspecto da mudança. Vi pessoas 
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interagindo e, dia após dia, via as consequências de suas interações. Comecei 

então a perceber uma forma no processo do tempo social. E essa forma era 

essencialmente dramática (TURNER, 2008, p.27). 

Esta passagem de Turner me recordou um axioma do filósofo grego pré-

socrático Heráclito, o obscuro, que diz: ―Nada é permanente, exceto a mudança‖. A 

mudança é a regra geral do jogo. E como ela ocorre? O que mantém a mudança em 

movimento? Turner observou que as mudanças advêm dos conflitos, que seguem um 

padrão ou forma que ele identificou como dramática, justamente, porque no cerne do 

drama está o conflito. Drama é ação. Também porque para Turner o palco é um 

laboratório de análise das estruturas espaciais e temporais, bem como daquelas 

estruturas atemporais e de difícil alcance, enfim, talvez todos os tipos de estruturas 

contidas no processo social. 

Na visão de Turner, constância e mudança só podem ser compreendidas pela 

análise ―das unidades processuais e estruturas temporais, pela observação das fases e 

dos sistemas atemporais‖ (TURNER, 2008, p.38). Este tipo de análise pode ser 

comparado à ―estrutura temporal de certos tipos de processos sociais como aquelas dos 

dramas de palco, com seus atos e cenas‖ (TURNER, 2008, p.38). Assim, para Turner, 

―processualismo é um termo que inclui análise dramatística‖ (TURNER, 2008, p.39).  

Turner observou que uma das características mais marcantes da vida da tribo 

africana Ndembu era a tendência ao conflito, que ―se manifestava em episódios de 

irrupção pública de tensão‖, que Turner chamou de ―dramas sociais‖ (TURNER, 2008, 

p.28). Assim, o conflito está no cerne do drama social, como está no drama teatral e, 

como veremos no terceiro capítulo, ele também é o centro gravitacional do jogo.  

De acordo com Turner, dramas sociais são unidades de processo ―anarmônico‖ ou 

―desarmônico‖, frutos de situações de conflito (TURNER, 2008, p.28). Ele identificou 

quatro fases do drama social: ruptura; crise crescente; ação corretiva e reintegração 

(TURNER, 2008, p.28). Para Turner os dramas sociais fazem parte do desenvolvimento 

processual da sociedade, que se movimentaria através de crises instauradas por rupturas 

que atingem um ponto clímax ou culminante. A crise crescente geraria a necessidade de 

uma ação corretiva, um lugar sem retorno onde novas condições tomam lugar na fase de 

reintegração. 
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Schechner relacionou os dramas sociais aos dramas estéticos desenvolvendo um 

modelo dinâmico de inter-relação que será discutido no próximo capítulo. Cabe aqui 

perguntar qual a relação de performance e dramas sociais? Para Turner a performance é a 

completude da experiência: 

Para mim a antropologia da performance é uma parte essencial da antropologia 

da experiência. Em um sentido, todo tipo de performance cultural, incluindo 

ritual, cerimônia, carnaval, teatro, e poesia, é uma explanação e uma explicação 

da própria vida, como Dilthey frequentemente argumenta. (...) Aqui a 

etimologia da ―performance‖ pode nos dar uma esperançosa pista, pois ela não 

tem nada a ver com ―forma‖, mas sim deriva do Antigo Francês parfournir, ―to 

complete‖ (completar) ou ―carry out thoroughly‖. Uma performance, então é o 

final apropriado de uma experiência (TURNER, 1982, p.13). 

Turner parte da noção de experiência do cientista social alemão, Wilhelm 

Dilthey (1833-1911), que a define como Erlebnis, em alemão significa ―o que tem sido 

vivido através‖ (TURNER, 2008, p.12). Para Turner, a performance completa a 

experiência; em seus multifacetados prismas é a completude de toda a experiência e, 

portanto, diz respeito à própria vida. 

Tomando o conceito de restored behaviour (―comportamento restaurado‖) de 

Schechner, que diz respeito ao entendimento da performance como um trabalho sobre o 

comportamento (como veremos no próximo capítulo), Turner diz que o ―teatro 

‗experimental‘ não é nada menos do que performed, em outras palavras, experiência 

‗restaurada‘, (...) em que o sentido emerge através do ‗revivendo‘ a experiência 

original‖ (TURNER, 1982, p.18).  

Em geral, o que é revivido é um drama social subjetivamente percebido e o 

teatro experimental lhe confere uma forma estética apropriada. Para Turner, essa forma 

ajuda aos outros ―a entender melhor não somente a si mesmos, mas igualmente os 

tempos e condições culturais que compõem sua ‗experiência‘ geral de realidade‖ 

(TURNER, 1982, p.18). 

Turner entende que isso é tão importante que conclui suas reflexões com um 

apelo por um entendimento cultural global: 

As etnografias, literaturas, ritual, e tradições teatrais do mundo agora estão 

abertas para nós como as bases para uma nova comunicação transcultural 

sintetizada através da performance. Pela primeira vez nós podemos estar nos 

movendo em direção ao compartilhamento de experiências culturais, as 
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múltiplas ―formas de mente objetivada‖ restaurada através da performance para 

algo como seu contorno afetivo imaculado. Este pode ser um humilde passo da 

humanidade para longe da destruição que certamente aguarda nossa espécie se 

nós continuarmos a cultivar deliberadamente mútuo desentendimento em 

interesse do poder e do lucro. (TURNER, 1982, p. 19). 

O apelo de Turner situa a performance para além do fenômeno artístico e da 

própria discussão acadêmica, entendendo-a como uma abordagem necessária num 

mundo globalizado. Turner argumenta que ele e Schechner, a partir de perspectivas 

diferentes, imaginam o teatro como um importante meio para a transmissão intercultural 

da experiência humana.  

Veremos no próximo capítulo que a parceria entre Schechner e Turner foi 

frutífera para ambos os campos. Através dela, Schechner desenvolve estudos sobre as 

inter-relações entre dramas sociais e dramas estéticos ou performances culturais. 

Também desenvolve seu importante conceito de ―comportamento restaurado‖, uma 

noção que se torna central em sua teoria e que vem sendo utilizada por diversas áreas de 

pesquisa. 

Vimos neste capítulo que performance é uma noção que possui múltiplas 

vertentes e que pode ser apreendida em diversas perspectivas, o que promove ricas 

reflexões. Na perspectiva da arte da performance é definida como gênero (GLUSBERG, 

2008) ou linguagem (COHEN, 2013). Nascimento de uma nova linguagem? Cohen 

levanta uma questão fundamental: quando um artista diz que está fazendo uma 

performance, quem vai desmenti-lo? Já é difícil compreender as diferenças entre dança 

e teatro, por exemplo, quanto mais do que é e do que não é performance. Partindo deste 

enfoque dos estudos orientados especificamente para o campo artístico, no Brasil, outras 

noções têm sido úteis, principalmente, a noção de performativo de Erica Fither Liche.  

A noção de performativo de Erica Fither Liche não somente está ancorada ao 

performativo de Austin na teoria da linguagem, mas fundamentalmente é desenvolvida a 

partir da teoria da performance de Schechner. Como vimos em seu artigo, ―Performance 

é Cultura‖ (2004), Fither Liche desenvolve os estudos da performance a partir de suas 

experiências com a sua ―cultura performática‖, que contempla estudos dentro de seu 

próprio viés. 
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Penso que as abordagens orientadas especificamente para as artes sejam 

importantes para a compreensão da arte contemporânea, especialmente, a arte de 

fronteira. Entretanto, penso que sejam insuficientes. O fato de a performance não ser um 

fenômeno exclusivo das artes torna necessário um intercâmbio de ideias para seu 

indispensável enriquecimento.  

Penso também que estas outras áreas do saber não simplesmente tomaram as 

noções do teatro, muito pelo contrário, a partir de seus estudos identificaram formas ou 

padrões semelhantes àqueles observáveis no fenômeno cênico. As supostas separações 

ocidentais e eurocêntricas entre arte e vida estariam, desde então, com os dias contados. 

No Ocidente, as vanguardas artísticas anunciaram há muito tempo o fim da arte. As 

velhas fronteiras, os velhos padrões, velhas e obsoletas ideias. Entretanto, o processo é 

longo e tortuoso. Diz respeito não somente às quebras de padrões comportamentais na 

arte, mas fundamentalmente, da sociedade como um todo. São as quebras de padrões 

comportamentais sociais que vêm sacudindo as sociedades desde o advento da 

Revolução Industrial. 

O que parece evidente, dentro da multiplicidade destes fenômenos 

correlacionados que se orientam pela luz da performance, é que existe uma 

convergência entre as mais diversas perspectivas sobre o comportamento. Penso que o 

ponto de convergência capaz de unir várias instâncias é o corpo como produção de 

sentido, não mais o texto como ponto de partida. Deixei o aprofundamento da discussão 

do corpo como ponto de convergência da performance para as conclusões desta 

pesquisa. 

Para Schechner, performance não é alguma coisa que possa ser enquadrada 

como disciplina, ou tipo, ou forma. Nem pode ser proclamada por alguma área. 

Performance é uma forma de abordagem ao comportamento. Como vimos, de diferentes 

formas, chegaram a semelhante conclusão: Burke, Austin, Goffman e Turner. A teoria 

da performance de Richard Schechner é a resultante em processo, sempre se 

atualizando, de todas essas influências. 

 

 



56 

 

CAPÍTULO 2 

A Teoria da Performance de Richard Schechner 

 

Performance é uma noção muito inclusiva de ação; teatro é somente um nó 

sobre um continuum que vai desde a ritualização no comportamento animal 

(incluindo humanos) às performances na vida cotidiana – saudações, 

manifestações de emoções, cenas familiares e por ai em diante – aos ritos, 

cerimônias e performances: eventos teatrais em larga escala. 

  

      Richard Schechner 

 

 

2.1) A Teoria da Performance de Richard Schechner 

Para introduzir este capítulo é interessante pontuar duas perguntas: Quem é 

Richard Schechner? E o que é a Teoria da Performance? 

Richard Schechner é norte-americano, nascido em Nova Jersey em 1934 (agora 

com 83 anos), que se auto intitula um ―judeu hindu budista ateu morando em New York 

City‖, como costuma se apresentar. É escritor, editor, professor, pesquisador e diretor de 

teatro. Como encontra tempo e disposição para fazer tantas coisas espanta os 

pesquisadores que o conhecem. Como vimos no primeiro capítulo, ele fundou o The 

Performance Group que fez parte do movimento artístico americano da década de 1970. 

Seus experimentos foram considerados ousados e mesmo polêmicos. 

Performance e Antropologia de Richard Schechner (2012), textos organizados 

por Zeca Ligiéro, é ainda hoje a única publicação em português. A edição em sua 

contracapa apresenta Schechner como sendo considerado, atualmente, um dos teóricos 

mais conhecidos do teatro contemporâneo.  Como vimos, ele foi um dos fundadores do 

Departamento de Estudos da Performance da Tisch School of the Arts, New York 

University (NYU) e é também o editor da revista The Drama Review.  

Os pesquisadores Gilberto Icle e Marcelo de Andrade Pereira transformaram em 

artigo uma entrevista com Schechner. Introduzindo o que são os estudos da performance 
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para o público brasileiro, dizem que a partir de 1970 esta abordagem se tornou central 

nas pesquisas, principalmente, em artes, antropologia e educação. Neste contexto: 

 O professor Schechner teve uma contribuição ímpar para esse 

desenvolvimento. Ele ficou conhecido no mundo todo por seus livros e artigos, 

traduzidos em mais de quarenta línguas. Ele é editor de um dos principais 

veículos de divulgação na área, a revista Theatre Drama Review, da 

Universidade de Nova Iorque, onde é professor e responsável pelo 

departamento de Estudos da Performance. Como teórico e praticante do teatro, 

Richard Schechner é responsável por uma ampliação da ideia de teatro para 

outros domínios, além do estético-artístico. Por intermédio do conceito de 

Performance ele conecta diferentes formas de ação humana, fazendo-nos 

repensar conceitos como realidade, ficção, representação, identidade, 

alteridade, cena, entre outros. (ICLE, ANDRADE, 2010, p.23) 

E o que são os Estudos da Performance? Esta é uma pergunta que, 

frequentemente, Schechner tem que responder. Neste artigo, os pesquisadores 

argumentam que muitas pessoas identificam performance como arte da performance. 

Eles perguntam: ―Performance é uma espécie de ação teatral?‖, Schechner responde que 

―a performance é mais que uma ação teatral‖ (SCHECHNER; ICLE; ANDRADE, 

2010, p.27). Ele argumenta em primeiro lugar que a performance constitui uma 

categoria abrangente, cujo domínio procurou demarcar em Performance Studies – an 

introduction (2002).  

Neste livro, Schechner demarca os domínios da performance em quatro 

categorias fundamentais: 

-Ser, a mais abrangente, ―Tudo o que é é‖;  

-Agir, todo ser age, ―O universo é pleno de agir‖; 

-Atuar (performing), espécie particular de ação caracterizada pela consciência da 

ação, ―o agir em si mesmo‖; 

-Estudar a atuação, estudo da ação, pesquisa sobre o comportamento. 

 

Desta forma, as duas primeiras categorias englobam todos os seres e suas ações. 

A terceira categoria indica o surgimento de um tipo especial de ação, uma ação 

elaborada, pensada, ensaiada para ser atuada. Como vimos em Goffman, isso está longe 



58 

 

de ser mérito apenas do teatro, as pessoas estão constantemente elaborando suas ações. 

Inclusive existe comportamento ritualizado em várias espécies animais. Dentro dessa 

categoria da atuação existe um tipo de ação mais consciente e elaborada que leva o 

nome de arte, ritual, jogo, dentre outros. Estudar a atuação diria respeito, então, às 

pesquisas que estudam o comportamento. 

A partir destas categorias abrangentes é possível entender a performance como a 

completude da ação em diversas escalas do comportamento. Schechner delimita o 

campo de pesquisa dizendo que os estudos da performance estão interessados na 

investigação do comportamento humano, seja ele considerado cotidiano, artístico, ritual, 

jogo, esportes, dentre outros.  

Desta forma, a performance é mais uma abordagem, um modo operante, e não 

pode ser entendida como uma disciplina científica isolada. De acordo com Schechner, a 

performance é uma forma de tratamento, um não lugar ou um entre lugares, que ao 

mesmo tempo é capaz de entremear as mais diversas áreas por sua natureza 

interdisciplinar e multicultural. 

O primeiro capítulo tratou das principais influências históricas e contextuais do 

pensamento de Schechner e também suas estreitas relações com a arte da performance. 

Neste segundo capítulo foi mapeada a sua trajetória teórica como editor, professor e 

pesquisador. Em seu Essays on Performance Theory, ―Ensaios sobre a Teoria da 

Performance‖ (1977), destes primeiros ensaios (1970 – 1976), destaquei a noção de 

actuals como evento real e em constante atualização e, principalmente, as reflexões 

sobre as inter-relações entre dramas sociais e dramas estéticos desenvolvidos por 

Schechner e Turner. 

Também veremos os estudos contidos em Between Theater & Antropology, 

―Entre o Teatro e a Antropologia‖ (1985), um dos principais resultados da parceria. 

Nesta fase mais amadurecida da teoria da performance, Schechner desenvolve seus 

Pontos de Contato entre o Pensamento Antropológico e Teatral e o conceito de 

Comportamento Restaurado que se tornou central em sua teoria.  
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 Entrando no recorte da pesquisa, a parte final do capítulo é dedicada ao jogo na 

teoria da performance, onde foi realizado um mapeamento bibliográfico de como o jogo 

aparece nos estudos de Schechner, sua importância e relevância. 

2.2) Primórdios da Teoria da Performance 

A teoria da performance de Schechner é indissociável de sua prática teatral 

como diretor e professor, englobando um largo espectro de estudos sobre o 

comportamento humano (e de outros animais) à teoria e prática cênica. De acordo com 

Carlson (2011), não obstante os estudos de Goffman e Turner terem se tornado 

influentes em seus respectivos campos e a performance no cotidiano, proposta por 

Goffman, ter se tornado muito popular: ―o trânsito entre a teoria do teatro e a ciência 

social permaneceu, na maior parte do tempo, num sentido único durante os anos de 

1960‖ (CARLSON, 2011, p.167). 

Uma importante mudança ocorre quando estes estudos passam a ser explorados 

pelo ponto de vista teatral, onde um ―passo exploratório em direção a uma dinâmica 

mais recíproca foi sugerido por Richard Schechner em um editorial para um número de 

1966, da revista The Drama Review, intitulado Approaches to Theory/Criticism.” 

(CARLSON, 2011, p.167). 

Em Performance e Antropologia de Richard Schechner (2012), textos 

organizados por Zeca Ligiéro, em sua introdução Ligiéro diz que neste artigo pioneiro, 

―Abordagens à Teoria/Crítica‖ (1966), Schechner define pela primeira vez performance 

como ―uma categoria abrangente que inclui brincadeiras, jogos, esportes, o desempenho 

na vida cotidiana e ritual como parte de um fluido de atividade teatral.‖ (SCHECHNER, 

2012, p.13). 

 Segundo Carlson, o ensaio de Schechner sugeriu que a análise do teatro não 

deveria ser baseada em preocupações textuais, mas sim na ação. Para Schechner a 

diversidade de estudos correlacionados, como a teoria do jogo que será enfatizada por 

esta pesquisa, propiciados por uma noção abrangente de performance, podem ser úteis 

para a análise teatral. 
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Em Essays on Performance Theory, ―Ensaios sobre a Teoria da Performance‖ 

(1977), Schechner reúne seus principais textos entre 1970 e 1976. Em sua introdução já 

se encontram os esquemas teóricos denominados por ele de o ―Leque‖ e a ―Rede‖, que 

servem de diretrizes para a compreensão da sua teoria da performance. Schechner 

manteve estes esquemas ao longo de todo o desenvolvimento dos estudos da 

performance, prefigurando a introdução de vários de seus livros posteriores. 

 

 

 

Figura. 15 e 16: Acima o Leque e abaixo a Rede, esquemas contidos no prefácio do livro Performance 

Theory, ―A Teoria da Performance‖ (1988), apresentado em Performance e Antropologia de Richard 

Schechner (2012), org. Ligiéro, tradução de Ausonia Bernardes Monteiro. 
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Schechner introduz seu ensaio dizendo que os temas estão organizados ao redor 

de um sistema que pode ser entendido como um ―leque‖ ou uma ―rede‖, estes esquemas, 

segundo ele, ocuparam seus pensamentos durante a teorização da performance, bem 

como durante sua prática artística. O esquema do Leque (Fig. 15) é uma estrutura 

prismática de sobreposição, ou espelhamento, que divide e ao mesmo tempo funde seus 

elementos.  

De acordo com Schechner, o Leque indica que a performance é uma noção 

inclusiva que indica um movimento contínuo que vai desde as ritualizações às 

performances na vida cotidiana, sejam elas ―– saudações, manifestações de emoções, 

cenas familiares e por ai em diante – aos ritos, cerimônias e performances: eventos 

teatrais em larga escala‖ (SCHECHNER, 1977, p.1). 

A Rede (Fig.16) é o mesmo sistema visto sob uma perspectiva mais ativa e 

interconectada. A posição central do teatro ambiental ou experimental é, de acordo com 

Schechner, totalmente arbitrária e apenas traduz o seu ponto de vista. ―Meu método é 

como aquele dos Aborígenes, que tratam dos eventos sonhados com a mesma 

autenticidade dos eventos vivenciados enquanto acordados‖ (SCHECHNER, 1977, p.1). 

2.3) Actuals: Evento Real 

Em Actuals: A look Into Performance Theory, ―Real: Um Olhar Dentro da 

Teoria da Performance‖ (1970; 1977), Schechner traz a noção de performance como 

actuals, evento real e em constante atualização. Neste ensaio ele busca relacionar 

exemplos de rituais comunais com experiências de teatro contemporâneo. Schechner 

argumenta que desde as vanguardas históricas, a arte deixa de ser entendida pelos 

artistas como imitação da vida para ser apreendida como evento, real, atual.  

Neste texto Schechner trabalha com o termo actualizing que toma emprestado do 

conceito de reactualizing (1965) do filósofo Mircea Eliade (1907-1986). Schechner 

identifica quatro anseios que justificam o interesse contemporâneo no mundo primitivo: 

1) Noção de Totalidade; 

2) Processo e Crescimento Orgânico; 
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3) Concretude; 

4) Experiência Religiosa Transcendental;  

O actualizing seria o entendimento da performance como actuals, ou em 

constante atualização, evento real, intrinsecamente relacionado às performances 

ancestrais. Desta forma, uma noção de totalidade é resgatada ao entender a performance 

contemporânea como em continuidade e permanente renovação das performances 

comunais, que no passado pré-industrial estavam inseridas num processo de 

crescimento orgânico e concreto. Também, de acordo com Schechner, a experiência da 

transcendência ou êxtase é um fenômeno global, fazendo parte da própria condição 

humana. 

Schechner desenvolve também cinco características fundamentais aos actuals, 

ou eventos reais, que consistiriam em: estar em processo; promover atos consequentes, 

irremediáveis e irrevogáveis; produzir um contexto (algo está em jogo); possibilitar um 

tipo de ritual de passagem capaz de promover mudança no status dos participantes; ter o 

espaço usado de forma orgânica e concreta. 

Schechner conclui seu texto dizendo que este não é um movimento neo-

primitivo, mas sim pós-industrial. Para ele só o tempo dirá se é apenas uma fase 

passageira ou um verdadeiro desenvolvimento humano. Quatro décadas depois penso 

que é possível atestar que esse movimento vai além de fases e modas artísticas ou 

teóricas, constituindo o que penso ser uma genuína mudança paradigmática de amplas 

proporções. Amplas porque, como foi demonstrado no primeiro capítulo, a performance 

é um fenômeno de grande envergadura englobando diversas áreas do conhecimento 

através de um novo paradigma inclusivo e uma nova abordagem ao comportamento. 

No ensaio Drama, Script, Theatre and Performance (1973; 1977), Schechner 

parte da reflexão de que o fenômeno chamado ―drama‖, ou ―teatro‖, ou ―performance‖, 

ou todos eles, ―ocorrem entre todos os povos do mundo e datam de quão longe os 

historiadores e arqueólogos possam chegar‖ (SCHECHNER, 1977, p.36). As evidências 

históricas indicam que o fenômeno cênico faz parte da condição humana. Desde os ritos 

de caça e fertilidade a performance é ação, ―no teatro ritual pré-histórico, como no ritual 



63 

 

contemporâneo, o fazer é uma manifestação mais do que uma comunicação‖ 

(SCHECHNER, 1977, p.38).  

A distinção entre a manifestação e a comunicação se assemelha às diferenças 

entre performativo e constatativo de Austin, bem como a distinção de Goffman entre a 

experiência que transmite e a experiência que emite. Schechner argumenta que desde o 

Paleolítico (por volta de 15.000 atrás) as sociedades se orientavam através de padrões de 

fazer e não modos de pensamento.  

Para Schechner a escrita, referindo-se aos dramas gregos escritos, substituiu a 

manifestação pela comunicação. Desta forma, a performance contemporânea resgata o 

fazer, transmitindo ação através do tempo, uma vez que a forma de fazer se torna mais 

importante do que o texto. 

2.4) Dramas Estéticos e Dramas Sociais 

No ensaio From Ritual to Theatre and Back: The Structure/ Processo f (of) the 

Efficacy-Entertainment Dyad, ―Do Ritual ao Teatro e de Volta: A Estrutura/ Processo 

da Díade Eficácia-Entretenimento‖ (1974; 1977), Schechner introduz a análise de 

comparação entre dramas estéticos e dramas sociais, evidenciando, como muitos antes 

dele, as estreitas relações entre o social e o dramático: 

A consciência de que os papéis sociais e dramáticos estão de fato 

proximamente relacionados entre si, e a localização dos seus pontos de 

convergência na mise-em-scène em vez de nas mentes dos dramaturgos, tem 

sido um dos maiores desenvolvimentos do teatro contemporâneo. 

(SCHECHNER, 1977, p.70) 

 Schechner argumenta que as diferenças entre dramas estéticos e dramas 

sociais não são fáceis de especificar. Os dramas sociais possuem mais variáveis e o 

desfecho é posto em dúvida, ―é mais parecido com um game ou contexto esportivo‖ 

(SCHECHNER, 1977, p.72). Os dramas estéticos, por outro lado, são planejados e 

permitem aos espectadores se concentrar não em estratégias para alcançar metas, mas 

em exibições. Desta forma, os dramas estéticos possibilitam ao observador a posição 

privilegiada de apenas observar. ―Dramas estéticos são menos instrumentais e mais 

ornamentais do que os dramas sociais. Além disso, eles podem usar tempo e espaço 

simbólico, e assim tornar-se inteiramente ficcionalizado‖ (SCHECHNER, 1977, p.72). 
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2.4.1) Inatenção Seletiva 

 Em Seletive Inattention, ―Inatenção Seletiva‖ (1976; 1977), Schechner dedica 

um ensaio completo ao tema.  Ele aplica o modelo de Turner, as quatro fases do drama 

social (ruptura, crise crescente, ação corretiva e reintegração), às condições históricas 

dos Estados Unidos de sua época (1975), sob o governo instável de Gerald Ford que 

assume após a renúncia de Nixon. E, para termos de comparação, ao drama Romeu e 

Julieta de Shakespeare.  

Ao comparar o drama social com o estético, Schechner observa que os dramas 

sociais usam os mecanismos teatrais, mas não de forma explícita, como no caso do 

presidente Ford, onde o controle da mídia sobre a sua imagem e a manipulação da 

opinião pública são escondidas. 

Nos dramas estéticos, segundo Schechner, por detrás da superfície pessoal e 

idiossincrásica, existem profundas substruturas sociais que controlam a sequência dos 

eventos. Em Romeu e Julieta a ruptura é a cisma existente entre as famílias 

antagonistas, o amor entre os protagonistas desenvolve a crise crescente até um ponto de 

ação corretiva, representado pelo plano do frei em simular a morte de Julieta. 

Entretanto, ―como em todas as tragédias (...) a ação corretiva não torna a vida 

confortável para os heróis que acabam mortos, mutilados e/ou exilados: separados de 

suas comunidades – mas também sacrificados pela reintegração final da comunidade‖ 

(SCHECHNER, 1977, p.142). 

          

Figura 17: Modelo apresentado por Schechner de inter-relação entre Drama Social e Drama Estético, de 

Essays on Performance Theory, ―Ensaios sobre a Teoria da Performance‖ (1977). 
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Schechner sintetiza essas inter-relações em seu modelo (Fig.17), colocando o 

Drama Social como trabalho sobre o mundo e o Drama Estético como um trabalho 

sobre a consciência. No drama social, as ações sociais e políticas são visíveis enquanto 

as técnicas teatrais estão escondidas. De forma diametralmente oposta, os dramas 

estéticos expõem as técnicas teatrais, enquanto as substruturas sociais permanecem 

veladas. Ou seja, as consequências sociais implicadas no drama estético não são 

reveladas, mas vividas na consciência. 

Ao refletir sobre as relações entre dramas sociais e estéticos, Schechner observa 

que ―a melhor forma de entender o relacionamento entre teatro ritual – como os ritos de 

iniciação, casamento, funerais, etc. – e teatro estético é considerar os papéis que o 

público representa‖ (SCHECHNER, 1977, p.145). O desenvolvimento da inatenção 

seletiva dos espectadores realizado pelo teatro contemporâneo é comparado por 

Schechner à inatenção seletiva do teatro ritual. Na inatenção seletiva tanto do ritual 

quanto do teatro contemporâneo, o espectador pode escolher em quais momentos quer 

focar sua atenção e em quais não quer assistir por escolha própria. 

Trazendo a discussão para o teatro contemporâneo e usando como termômetro 

os papéis representados pelos públicos, Schechner toma seu conceito de inatenção 

seletiva como um mecanismo contemporâneo de ritualização do drama estético 

(SCHECHNER, 1977, p.147). Ele usa como exemplo a performance de Robert Wilson, 

The Life and Times of Joseph Stalin (1973), cuja duração de 12 horas e os mecanismos 

para se desenvolver a capacidade de inatenção seletiva do espectador fazem Schechner 

traçar relações com o público do teatro ritual. ―O que aconteceu durante Stalin foi um 

não usual teatro americano ortodoxo, mas algo comum em várias partes do mundo. As 

pessoas selecionam por si mesmas quais partes da ópera de Wilson querem prestar 

atenção, e quais partes abster a si mesmos dela‖ (SCHECHNER, 1977, p.148). 

2.4.2) Perspectiva Antropológica 

Em From Ritual to Theater, ―Do Ritual ao Teatro‖ (1982), no segundo capítulo, 

Social Dramas and Stories about Them, ―Dramas Sociais e Histórias Sobre Eles‖, 

Victor Turner traz suas reflexões sobre as relações entre dramas sociais e estéticos, que 

prefere chamar de performances culturais. Turner diz que do nível tribal às nações 
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complexas ―um drama social começa com uma ruptura da norma, uma infração de uma 

regra de moralidade, lei, alguma quebra de etiqueta em algum espaço público‖ 

(SCHECHNER, 1982, p.70).  

A partir da ruptura formam-se facções e a não ser que uma solução rápida seja 

encontrada, o processo social tende à crise crescente que se espalha em dramas sociais 

de longa duração.  

De acordo com Turner, em qualquer escala a ruptura apenas expõe tendências 

facciosas na comunidade, assim os dramas sociais são processos de equilíbrio. ―O amor 

pode ser ‗uma coisa muito esplêndida‘, mas a crise é certamente uma ‗coisa muito 

equilibrada‘ em todas as culturas‖ (TURNER, 1982, p.70). Os mecanismos que levam à 

ação corretiva podem ultrapassar as esferas pessoais e informais, chegando às instâncias 

legais e, em certos tipos de crise, à performance pública. ―Como o ritual envolve um 

‗sacrifício‘, literal ou moral, uma vítima serve de bode expiatório para os grupos de 

‗pecado‘ de violência repressora‖ (TURNER, 1982, p.71). 

Ao contrário de Romeu e Julieta, nem sempre a ação corretiva envolve a 

reintegração das facções, em alguns casos as divergências se consolidam, mas de forma 

equilibrada. Não obstante o idealismo de um mundo de paz e sem conflitos, Turner 

conclui que os dramas sociais fazem parte do equilíbrio da vida. Entretanto, admite a 

possibilidade de outros tipos de unidades sociais: ―Eu estou bem consciente do fato de 

que o drama social é um modelo agonístico que se desenha depois de uma situação 

agonística recorrente, e não afirmo que não existam outros tipos de unidades sociais‖ 

(TURNER, 1982, p.71). 

Embora possam existir outros tipos de unidades sociais, Turner entende o drama 

social como um tipo de forma processual universal, o que para ele representa um 

―perpétuo desafio de todas as aspirações à perfeição em organizações sociais e 

políticas‖ (TURNER, 1982, p.71). Essa forma processual universal, Turner a identifica 

com a descrição da tragédia de Aristóteles: 

O fato de que o drama social, como eu tenho analisado sua forma, corresponde 

proximamente à descrição de Aristóteles da tragédia na Poetics, nela ela é ―a 

imitação de uma ação que é completa, um todo, e de uma certa magnitude... 

tendo um começo, um meio e um fim,‖ não é, eu repito, porque eu tenho 

tentado inapropriadamente impor uma ética modelo Ocidental de ação de palco 
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sobre a conduta de uma sociedade vila Africana, mas porque existe um 

interdependente, talvez dialético, relacionamento entre dramas sociais e 

gêneros de performances culturais em talvez todas as sociedades. Vida, afinal 

de contas, é muito mais como uma imitação da arte do que o reverso. 

(TURNER, 1982, p.72) 

 Esta reflexão de Turner me parece fundamental para a compreensão da relação 

entre dramas sociais e dramas estéticos. Se o drama social é um tipo de padrão universal 

capaz de abranger todas as escalas sociais, e se a arte é o lugar onde este padrão pode 

ser observado e experimentado, então, a arte toma o primeiro plano do que pode vir a 

ser a vida e, num certo sentido, a arte cria a vida.  

Não é de se espantar o grande interesse de Turner pelo fenômeno da 

performance e pelo teatro experimental, que ele pode conhecer mais a fundo através de 

Schechner. Seria a arte um lugar de aprendizagem, observação e experimentação dos 

padrões sociais? E poderia ser ela o berço de novos padrões comportamentais? 

 Refletindo sobre o modelo de inter-relação entre dramas sociais e estéticos 

proposto por Schechner (Fig.17), Turner diz que o ―modelo, embora efetivo, é um 

pouco equilibrável em suas implicações para o meu gosto, e sugere movimentos cíclicos 

em vez de lineares. Mas ele tem o mérito de sobressair a relação dinâmica entre dramas 

sociais e gêneros culturais expressivos‖ (TURNER, 1982, p.74).  

Para Turner, as performances culturais através de meios verbais e não verbais 

promovem o entendimento experiencial de que a vida social é constituída de sequências 

de movimentos no tempo e no espaço, sequências de mudança e de transformação de 

status. Desta forma, as performances podem ser entendidas como padrões de repetição, 

mudança e transformação ―sobre o perene drama social, para quem dão sentido 

apropriando-se das especificidades de tempo, lugar e cultura‖ (TURNER, 1982, p.78).  

Como no modelo de Schechner o drama estético promove um trabalho sobre a 

consciência. Consciência de quê? Dos mecanismos teatrais ou performáticos existentes 

na própria vida. 
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2.5) Pontos de Contato entre Teatro e Antropologia 

Na obra de Schechner intitulada Between Theater & Antropology, ―Entre o 

Teatro e a Antropologia‖ (1985), o primeiro capítulo se dedica aos ―Pontos de Contato 

entre o Pensamento Antropológico e Teatral‖
2
 (2011), cuja temática irá permear toda a 

obra. Neste estudo, Schechner teoriza seis pontos de contato:  

1) Transformação do Ser e/ou Consciência: a ideia de que a performance, seja 

ritual ou artística, é capaz de transformar seus participantes;  

2) Intensidade da Performance: quanto maior o público (considerando as 

características próprias da performance), maior manifestação de intensidade ou força; 

3)  Interações entre Audiência e Performer: aqui entram as questões do êxtase e 

da transcendência religiosa ou espiritual como parte da condição humana. Nas 

performances culturais o êxtase advém da dança e do canto, como também foi 

experimentado em Dionysus in 69; 

4) Sequencia Total da Performance: tanto as performances culturais quanto as 

artísticas constituem-se de partes em sequência. Schechner identificou sete partes: 

―treinamento, oficinas, ensaios, aquecimentos, performance, esfriamentos e balanço‖ 

(SCHECHNER, 2011, p.223); 

5) Transmissão do Conhecimento Performático: noção de que a performance é 

capaz de transmitir modos de fazer através do tempo e que o ―conhecimento 

performático pertence às tradições orais‖ (SCHECHNER, 2011, p.228). Schechner 

argumenta que a literatura dramática é um fenômeno específico de circunstâncias 

históricas particulares. ―O teatro não literário, não-escrito continua a vicejar. Às vezes, 

                                                 

 

 

2
 A tradução deste capítulo em português tomou forma de artigo, traduzido por Ana Letícia de Fiori, 

revisão técnica John C. Dawsey e Diana Paola Gómez Mateus. Cadernos de campo, São Paulo, n. 20, p. 

1-360, 2011. Utilizei esta tradução deste capítulo ao invés da minha (1982), as referências da tradução de 

de Fiori estão indicadas com o ano de 2011. 
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como no nô e Kathakali, uma extensa literatura teatral existe, mas é aprendida como 

parte de seu uso de fato na performance‖ (SCHECHNER, 2011, p.228); 

6) Como as Performances são Geradas e Avaliadas? Neste ponto, Schechner se 

concentra na questão da avaliação das performances, sejam elas culturais ou artísticas. 

Avaliação, crítica ou interpretação? ―Há uma diferença entre crítica e interpretação? 

(Clifford Geertz estudou, interpretou, criticou, ou resenhou a briga de galos balinesa?)‖ 

(SCHECHNER, 2011, p.230).  

Segundo Schechner, a maioria dos artistas não gosta dos críticos, mas gosta dos 

seus elogios, o poder das opiniões críticas pode promover ou extinguir carreiras. Com 

isso Schechner se pergunta: ―Para quem é a avaliação: para os que fazem, os que 

assistem, os que poderiam vir a assistir?‖ (SCHECHNER, 2011, p.230). 

Para Schechner, ―a única crítica realmente efetiva é aquela apoiada por mais 

prática‖ (SCHECHNER, 2011, p.230). Desta forma, ele coloca a crítica como avaliação 

pedagógica, que contribui para a continuação e aperfeiçoamento do processo. 

―Vagarosamente, ao longo de meses ou mesmo de anos, algumas produções alcançam 

uma excelência por meio de um processo de fazer, ver, avaliar, criticar e refazer‖ 

(SCHECHNER, 2011, p.230). 

Schechner começa os seus Pontos de Contato dizendo que: ―Quer os praticantes 

e acadêmicos de ambas as disciplinas gostem ou não, há pontos de contato entre a 

antropologia e o teatro: e provavelmente há mais pontos surgindo‖ (SCHECHNER, 

2011, p.213). Estes contatos ainda eram bem tímidos em 1985, ―apenas um pouco da 

antropologia toca um pouco do teatro‖ (SCHECHNER, 2011, p.213), entretanto, 

Schechner pensava ser frutífera esta relação. Será que hoje, mais de três décadas depois, 

podemos dizer que houve um aumento significativo do contato entre as duas áreas?   

Schechner toma como perspectiva a opinião de Clifford Geertz (1926-2006), 

cuja abordagem interpretativa das culturas traz também contribuições aos estudos da 

performance. Geertz considera a analogia do drama uma das maiores tendências do 

pensamento antropológico: 



70 

 

Clifford Geertz escreve que ―nos anos recentes houve uma enorme quantidade 

de mistura de gêneros na ciência social, assim como na vida intelectual de 

modo geral‖ (1980, 165). Ele se dirige a explicar a ―analogia do drama‖ como 

uma das maiores tendências no pensamento antropológico. A analogia foi 

desenvolvida principalmente por meio e aos cuidados de Victor Turner, que via 

o conflito social seguir a estrutura do drama e adaptar sua disposição 

subjuntiva ―como se‖. A obra de Turner se encaixa satisfatoriamente com a de 

Erving Goffman, que, ao nível da cena e do ―personagem‖ (quem está sendo, 

ou fingindo ser, quem), encontrou teatro em toda parte da vida cotidiana. 

(SCHECHNER, 2011, p.213) 

Como vimos no primeiro capítulo, considerando o contexto ocidental e, 

especificamente norte-americano, não apenas Goffman e Turner, mas a analogia já se 

anunciava na abordagem dramatista de Kenneth Burke. E, como muito bem lembrado 

pelo ensaísta francês Patrice Pavis (1947- ), em sua obra Analysing Performance 

(2003), esta abordagem não é novidade para as artes cênicas. A tradição da análise 

dramatúrgica remonta a Diderot (De la poésie dramatique, 1758) e Lessing (La 

dramatique de Hambourg, 1767). 

De acordo com Pavis, também Bertold Brecht apenas renova uma tradição do 

papel do dramaturgo e da análise dramatúrgica já estabelecida na Alemanha. Na França, 

esta mesma abordagem é desenvolvida por teóricos como Roland Barthes e Bernard 

Dort. Pavis (2003) discrimina os diferentes métodos para a análise, partindo de uma 

semiologia da performance para uma ―perspectiva sócio semiótica da performance‖ 

(PAVIS, 2003, p.207), dentre outras possíveis ferramentas de análise. 

Desta forma, parece existir um amplo movimento que leva o teatro para os 

aspectos sociais, desde o teatro da vida cotidiana burguesa de Diderot no século XVIII, 

às vanguardas artísticas do final do século XIX e início do XX, passando por Brecht e 

Artaud como duas grandes referências teatrais do século XX. Em Artaud e Grotowisk o 

corpo sobressai como centro de investigação, o que de uma maneira geral caracteriza a 

performance. 

Schechner diz ter bebido tanto de Brecht quanto de Artaud e Grotowisk, bem 

como sua prática e teorização da performance é uma mistura de todas estas e muitas 

outras influências que recebeu.  Como vimos no primeiro capítulo, na década de 1970 

ocorre o que para muitos teóricos indica uma ruptura e/ou surgimento de uma nova 

forma de arte. A arte da performance busca ações de ruptura e transgressão do 

cotidiano, em tempo real, na vida real, tratando de questões reais. 



71 

 

Embora exista um movimende convergência entre as áreas, entretanto, como foi 

apontado por Carlson (2011), a discussão acadêmica andava até a década de 1960 numa 

via de mão única. Ou seja, a abordagem teatral sendo investigada pelas ciências sociais. 

E a investigação teatral de uma abordagem sociológica?  

Como já mencionado, Carlson aponta que foi Schechner quem abriu caminho 

para a pavimentação desta via de mão dupla, ao sugerir uma dinâmica de maior 

reciprocidade entre a performance nas artes e a performance nas ciências sociais, que 

Schechner chamou de Performance Studies, os Estudos da Performance. 

Em Pontos de Contato (1985), Schechner se pergunta: ―Mas, e quanto aos 

contatos feitos da outra direção, das várias artes performáticas? São estes contatos que 

eu conheço um pouco a partir do meu trabalho como diretor de teatro‖ e, ―o contato é 

uma operação de mão única ou mesmo de mão dupla?‖ (SCHECHNER, 2011, p.213).  

De acordo com Schechner, ao mesmo tempo em que ocorreu o movimento de 

performatizar a antropologia, por outro lado, o teatro também vem se 

―antropologizando‖. Em suas conclusões, Schechner argumenta que estes seis pontos de 

contato precisam ser alargados e aprofundados. Ele anuncia que os métodos 

antropológicos e teatrais estão convergindo em modos que são interculturais e 

interdisciplinares.  

Como exemplos desta convergência Schechner considera, principalmente, Jerzy 

Grotowski, um dos primeiros a ―metabolizar influências não europeias‖; Eugênio 

Barba, por dar continuidade ao trabalho de Grotowski e desenvolvimento da 

antropologia teatral; e Peter Brook, que no mesmo viés contribuiu com experiências 

interculturais. 

De acordo com Schechner, o Polish Laboratory Theater, do diretor polaco Jerzy 

Grotowski (1933 – 1999), esteve interessado em performance intercultural, estando na 

Ásia muitas vezes a partir de 1956. ―Ele também trabalhou com performers estéticos e 

rituais do Haiti, México, Índia, e outras partes‖ (SCHECHNER, 2011, p.233).  

O italiano Eugênio Barba (1936- ) é fundador-diretor do Odin Teatret na 

Dinamarca, cuja parceria com Grotowski foi de longa data. Barba desenvolveu o ISTA 
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(International School of Theatre and Anthropology), que segundo Schechner 

―desenvolve treinamento, trocas de técnicas, seminários, filmes, e um ‗time de 

colaboradores científicos‘‖ (SCHECHNER, 2011, p.232). 

A antropologia teatral de Barba tem como enfoque o trabalho do ator-bailarino, 

estando preocupado com o treinamento e o desenvolvimento da noção de movimento 

pré-expressivo. Como na performance, o corpo está no centro da investigação. Torna-se 

interessante aprender com o corpo, experimentar com o corpo e através do corpo 

investigar o ―como se‖ fosse o outro. Na visão de Schechner, ―Turner fez pela 

antropologia o que Barba está fazendo pelo teatro. É este tipo de trabalho no-corpo que 

une os Turners (Victor Turner e sua esposa Edith Turner) e Barba‖ (SCHECHNER, 

2011, p.233). 

A perspectiva do trabalho no-corpo também está presente na pesquisa do 

britânico Peter Brook (1925- ), que na década 1970 dirigiu seu International Center for 

Theater Research em Paris, incluindo ―performers da África, Ásia, Europa e das 

Américas‖ (SCHECHNER, 2011, p.231). Para Brook, ―‗o corpo como tal se torna uma 

fonte de trabalho‘. Seja baseado na neurobiologia ou em manifestações universalmente 

reconhecíveis de emoções, os aspectos afetivos do teatro tem menos necessidade de 

tradução que a literatura‖ (BROOK apud in SCHECHNER, 2011, p.232). 

Penso que esta questão do corpo, do trabalho no corpo e um ponto de vista que 

começa e termina no corpo é vital para o entendimento da performance, como veremos 

nas conclusões desta pesquisa. O corpo também é, de uma maneira geral, o ponto de 

partida do emergente paradigma holístico, ecológico ou integral que entende corpo e 

mente como uma só unidade, como veremos através dos pensamentos de Bateson, 

Capra e outros pesquisadores, no próximo capítulo. 

Nas artes essas radicais transformações se expressam nas vanguardas do início 

do século XX, onde os artistas se desprendem da lógica racional de uma representação 

de mundo linear. As revoluções de 60 e 70 trazem novas radicais mudanças, aflora o 

corpo como centro de investigação, dissolvem-se as fronteiras ocidentais e eurocêntricas 

entres as artes, entre arte e cultura, entre arte e vida. 
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No novo pensamento emergente corpo e mente não estão separados, isto é, as 

sensações, emoções e sentimentos não estão isoladas dos pensamentos, raciocínio 

lógico, intelectual ou racional. Penso que a performance faz parte desse amplo 

movimento de transformação da visão de mundo. 

Schechner conclui seus pontos de contato dizendo que se volta para a 

antropologia por perceber uma convergência de paradigmas. ―Assim como o teatro está 

se antropologizando, a antropologia está sendo teatralizada. Esta convergência é a 

ocasião histórica para todos os tipos de trocas‖ (SCHECHNER, 2011, p. 235). 

Schechner indica que esta convergência:  

(...) é parte de um movimento intelectual mais amplo no qual a compreensão do 

comportamento humano está mudando de diferenças quantificáveis entre causa 

e efeito, passado e presente, forma e conteúdo, etc. (e os modos lineares de 

análise que explicam tal visão de mundo) a uma ênfase na desconstrução/ 

reconstrução de atualidades: os processos de enquadramento, edição e ensaio; o 

fazer e manipular faixas de comportamento – o que eu chamo de 

―comportamento restaurado‖ (SCHECHNER, 2011, p.235). 

De acordo com Carlson, através de sua parceria com Turner Schechner 

desenvolveu seu importante conceito de Restored Behavior ―Comportamento 

Restaurado‖, artigo que escreve para uma conferência de pesquisa em antropologia a 

convite de Turner em 1977. ―O comportamento restaurado de Schechner tornou-se um 

conceito central na Teoria da Performance subsequente e tem sido utilizado na análise 

de uma gama muito ampla de atividades culturais‖ (CARLSON, 2011, p.169).   

2.6) Comportamento Restaurado 

Este importante artigo também foi publicado em forma de capítulo em Between 

Theater & Antropology, ―Entre Teatro e Antropologia‖ (1985). Em Restoration of 

Behavior
3
, Schechner começa dizendo que o ―comportamento restaurado é o 

                                                 

 

 

3
 Segundo capítulo de Between Theater & Antropology, ―Entre Teatro e Antropologia‖ (1985), traduzido 

por mim. 
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comportamento vivo tratado como um cineasta trata uma tira de filme‖ (SCHECHNER, 

1985, p.25).  

Para Schechner, estas tiras de movimento podem ser reorganizadas, 

reconstruídas, enfim, editadas, e, por tanto, são independentes dos sistemas causais. O 

comportamento restaurado pode ser longo como um drama social ou curto como 

simples gestos. É utilizado por todos os tipos de performances: ―desde o xamanismo e 

exorcismo ao transe, do ritual ao estético, dança e teatro, de ritos de iniciação aos 

dramas sociais, da psicanálise ao psicodrama e análise transacional‖ (SCHECHNER, 

1985, p.35).  

Desta forma, o conceito de comportamento restaurado é o mesmo da 

performance, ele apenas indica que os praticantes da performance assumem alguns 

comportamentos que Schechner descreve como: ―organização de sequências de eventos, 

ações em script, textos conhecidos, movimentos marcados – existentes de forma 

separada a dos performers que ‗fazem‘ essas coisas‖ (SCHECHNER, 1985, p.36). 

Para Schechner esta ideia de separação entre os tipos de comportamentos como 

independentes daqueles que os praticam, implica que ―o comportamento pode ser 

armazenado, transmitido, manipulado, transformado. Os performers entram em contato 

com recuperação, lembrança‖ (SCHECHNER, 1985, p.36).  

E isto é feito através de ensaios, laboratórios artísticos e na transmissão do 

mestre ao discípulo da tradição oral. A investigação do que é feito ao longo dos ensaios, 

treinamentos, workshops, dentre outras formas de recuperação e trabalho sobre o 

comportamento, é, na opinião de Schechner, ―a maneira mais segura de fazer o link 

entre performance estética e ritual‖ (SCHECHNER, 1985, p.36).  

A restauração do comportamento é, então, a chave especial para o entendimento 

de como os padrões de ação são transmitidos através do tempo, bem como representa o 

fio em comum dentre tantas escalas de performance. Através de um conceito comum, 

também é possível pensar as inter-relações entre dramas sociais e estéticos de forma 

mais segura, uma vez que o olhar não se prende às consequências estéticas ou sociais 

(seus produtos), mas se fixa no processo. 
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Schechner define Comportamento Restaurado como: 

(...) simbólico e reflexivo: comportamento não vazio, mas carregado 

mulivocalmente de transmissão de significados. Esses termos difíceis 

expressam um único princípio: O eu pode atuar ou/como outro; o eu social ou 

transindividual é um papel ou um conjunto de papéis. Comportamento 

simbólico e reflexivo é o enraizamento no teatro do processo social, religioso, 

estético, médico e educacional. Performance significa: nunca pela primeira vez. 

Isso significa: pela segunda à enésima vez. A performance é "comportamento 

duas vezes vivenciado" (SCHECHNER, 1985, p.36). 

 Com esta definição, Schechner cria uma abordagem útil para diversas áreas de 

pesquisa, uma vez que trata do mesmo fenômeno em diferentes escalas. As diferenças 

do performar seriam de grau e não de tipo, formando um todo contínuo capaz de unir e 

englobar todas as formas de representar a si mesmo e ao outro. 

 Nesta fase ocorre o início de um maior amadurecimento da teoria da 

performance, onde Schechner faz um grande esforço em Inter dimensionar as relações 

entre dramas sociais e performances culturais, construindo complexos modelos. Não 

vale a pena abordar superficialmente tais modelos, que não cabem no escopo desta 

pesquisa e merecem ser melhor descritos e abordados. 

 Schechner conclui seu ensaio dizendo que os ensaios-workshops são a máquina 

básica para a restauração do comportamento, uma vez que os procedimentos de 

aprendizagem (ensaios) são semelhantes nos mais diversos graus ou níveis de 

performance. Assim, o processo é para Schechner o caminho para o entendimento da 

intrincada relação entre dramas sociais e performances culturais.  

 Dentro deste contexto da teoria da performance se inserem os estudos sobre o 

jogo de Schechner. Depois de ter percorrido vários dos aspectos fundamentais da teoria 

da performance, onde evitei fazer comparações e reflexões sobre o jogo, a partir de 

agora enfatizarei os aspectos, igualmente fundamentais, do jogo na teoria da 

performance.  

Tendo escolhido este recorte de pesquisa a discussão será afunilada através deste 

viés. Os próximos tópicos servem de ponte com o campo de estudos do jogo, tema do 

próximo capítulo, fazendo uma sucinta revisão bibliográfica a respeito de como o jogo é 

desenvolvido pela teoria da performance. 
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2.7) Performance como Jogo 

A teoria do jogo está presente desde os primórdios dos estudos e da prática em 

performance de Schechner. Inclusive, em uma de suas primeiras definições Schechner 

coloca no cerne da performance o jogo junto ao ritual. Reflexões mais aprofundadas e 

acuradas sobre o jogo aparecem em obras de sua fase mais madura. Atualmente, 

Schechner tem colocado o jogo como um dos pontos focais mais importantes e 

interessantes de ser desbravado dos estudos da performance. 

2.7.1) Primórdios da Teoria do Jogo na Performance 

As primeiras experiências de Schechner com a participação dos espectadores no 

New Orleans Group (grupo fundado por ele em 1965), que preparou o 4/66 (1966), foi 

um acontecimento descrito por Schechner como uma ―salada de jogos‖ (SCHECHNER, 

1988, p.107).  

De acordo com Schechner, os estudos sobre o jogo, principalmente Johan 

Huizinga e Jorge Caillois, figuram desde as suas primeiras experiências como diretor e, 

também, o jogo já se encontra fortemente acentuado em sua primeira definição de 

performance como categoria capaz de incluir ―brincadeiras, jogos, esportes‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.13). 

No ensaio Drama, Script, Theater and Performance (1973), a partir de estudos 

em comportamento animal (etologia) ele desenvolve discussões sobre o jogo. Schechner 

diz que ―um instinto ritual animal é uma alternativa para o comportamento violento‖ 

(SCHECHNER, 1977, p.51).  

Isso também parece altamente aplicável aos dramas sociais e performances 

culturais. Schechner aponta em estudos posteriores que pesquisas recentes têm 

demonstrado mínimas diferenças entre o comportamento animal e o humano. 

Entretanto, na época deste ensaio (1973) muito do comportamento animal ainda era 

subestimado e Schechner chega a não considerar a performance nos animais, uma vez 

que a performance é um ―comportamento consciente‖ (SCHECHNER, 1977, p.52). 

Décadas depois ele iria retratar isso ao afirmar que a performance é parte intrínseca do 

comportamento dos animais (inclusive humanos).  
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A grande questão implicada ao comportamento dos animais penso que seja o 

fato de sua ritualização ser muito próxima do que chamamos de jogo. Diferenças entre 

ritual e jogo nos animais são praticamente inexistentes. Isso dá o que pensar. Pensamos 

que sabemos bem o que é o ritual (em termos gerais, algo fixo, cristalizado, mágico e/ou 

sagrado, metódico) e o jogo? O que é o jogo? Algo como que mais livre do que o ritual? 

Criativo? Anárquico? Infringe as regras ou as obedece? É mutável ou imutável? 

O jogo levanta talvez infinitos questionamentos. Mas certamente há um 

elemento incontestável – no jogo alguma coisa está em jogo. E o estar alguma coisa em 

jogo é, justamente, o que acontece nos dramas sociais, performances culturais e/ou 

dramas estéticos. Já em seu ensaio de 1973, Schechner reconhece esse fato ao 

argumentar que o: 

Comportamento ritualizado se estende através de um amplo alcance da ação 

humana; mas performance é uma particularmente aquecida arena de ritual, e 

teatro, scrip e drama aquecidas e compactas áreas de performance. Entretanto, 

alguma coisa a mais está envolvida na performance, e isto é jogo. 

(SCHECHNER, 1977, p.52).   

Neste ensaio ele traz outra possível definição de performance como ―retualized 

behavior condittioned by play‖, ―comportamento ritualizado condicionado por jogo‖ 

(SCHECHNER, 1977, p.52). Com esta definição, Schechner coloca o jogo, junto ao 

ritual, no cerne de sua teoria da performance. Ele ainda enfatiza que: ―A única teoria 

estética que eu posso tolerar é uma onde a estética é considerada uma coordenação 

específica de jogo e ritual‖ (SCHECHNER, 1977, p.53). 

Desta forma, para Schechner a performance é resultante de duas forças em 

oposição e/ou complementariedade: ritual e jogo (Fig.18). 
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Figura 18: Esquemas desenvolvidos por mim nesta pesquisa, demonstrativos da definição de Schechner 

da performance como resultante da tensão entre ritual e jogo. 

 

Não obstante, tais distinções são puramente conceituais. Ao nível animal não 

existem diferenças entre ritual e jogo. Ao nível humano tais distinções são possíveis, 

mas questionáveis. Para Johan Huizinga (1938) o ritual é apenas uma das formas do 

jogo. O que fragiliza as distinções entre ritual e jogo é a própria natureza ambígua ou 

dúbia do jogo. Huizinga traz a noção de jogo como totalidade, englobando as 

polaridades da seriedade e divertimento, ou do sagrado e profano. Caillois também 

divide a categoria do jogo em dois aspectos polarizados - os jogos de regras fixas e os 

jogos de livre improvisação. A evidência de duas forças em oposição e 

complementariedade levam ao entendimento do jogo como totalidade. 

Performance 

Ritual Jogo 
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Figura 19: Esquemas demonstrativos da definição de jogo de Huizinga e Caillois como a polarização 

entre seriedade e divertimento, ou o jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação. 

Em interface, performance também pode ser entendida como uma nova forma de 

compreensão sobre a velha questão do jogo, como veremos ao longo desta pesquisa. 

Existe uma reciprocidade entre os campos de estudos da performance e do jogo que 

penso merecer ser explorada para o enriquecimento de ambos os campos de estudo. 

Entender a performance como um tipo de renovação ou retorno do jogo representa um 

importante resgate destes estudos. 

Performance 

Jogo Ritual 

Seriedade 

Jogo de Regras 

Fixas 

Divertimento 

Jogo de Livre 

Improvisação 

JOGO 
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A abordagem etológica do jogo também traz noções de organização com jogos 

elaborados e jogo livre (como as atividades corporais em geral). Schechner cita as 

pesquisas do etólogo Loizos (1969), pesquisador do comportamento de chimpanzés, que 

o classifica em quatro categorias funcionais: Exploração e Manipulação; Jogo 

Organizado; Atividade Corporal; Jogo Social. Penso que tais categorias são muito 

semelhantes ao jogo cênico! 

A flagrante existência do jogo nos animais traz ainda uma questão basal - as 

arraigadas e arbitrárias diferenças entre ficção e realidade. ―O problema persiste: Como 

animais (e pessoas) sabem a diferença entre jogo e o ‗pra valer‘? Comportamento 

ritualizado (...) são meios de continuamente testar as fronteiras entre jogo e o ‗pra 

valer‘‖ (SCHECHNER, 1977, p.57). 

Já em Teatro Ambiental (1973) Schechner se pergunta: ―Onde se encontra a 

linha divisória entre o fazer crer e a ‗realidade‘? A mistura de ‗jogo‘ e ‗realidade‘ é 

difícil de analisar‖ (SCHECHNER, 1988, p.104). Schechner argumenta que a especial 

ordenação de tempo e espaço observado no jogo a nível animal desafia os limites entre 

real e ficcional, cuja tênue linha divisória é constituída por certos comportamentos que 

indicam que ―Isto é um jogo‖. Em Between Theater & Antropology (1985), Schechner 

desenvolve reflexões sobre a teoria de Gregory Bateson acerca do jogo e a 

metamensagem ―Isto é um jogo‖ (BATESON, 1972).  

Na obra de Victor Turner From Ritual to Theater: The Human Seriousness of 

Play (1982), ―Do Ritual ao Teatro: A Seriedade Humana do Jogo‖, o primeiro capítulo 

intitulado ―Do Liminal ao Liminoide: Em Jogo, Ritual e Fluxo‖ se encontram 

importantes reflexões sobre o jogo como fenômeno liminóide nas sociedades 

industriais, o que será discutido no quarto capítulo desta dissertação. 

Em publicações mais recentes, como The Future of Ritual, ―O Futuro do Ritual‖ 

(1995), Schechner dedica um capítulo completo ao ―Playing‖ (p.24- 44). Este texto se 

mescla ao ensaio sobre o jogo contido em Introduction to Performance Studies (2002), 

publicado como capítulo no livro Performance e Antropologia de Richard Schechner 

(2012), organizado por Zeca Ligiéro. 
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No capítulo Jogo (play – do Introduction to Performance Studies), Schechner 

desenvolve um estudo amadurecido do jogo. Ele traz muitos questionamentos e coloca a 

complexidade do jogo como um desafio à compreensão, o que instigou minha 

curiosidade e moveu a busca para saber mais profundamente sobre o jogo e suas 

implicações. Este ensaio entremeia toda a discussão sobre o jogo desta pesquisa. 

2.7.2) O Problema do Recorte do Jogo 

Dentre os vários recortes possíveis no largo leque da teoria da performance de 

Schechner, o jogo aguçou a minha curiosidade como pesquisadora e professora de artes 

cênicas. Intrigou-me a relação entre jogo e ritual como cerne do fenômeno da 

performance, porque, se ao pesquisar manifestações culturais, os aspectos do ritual se 

sobressaem, especialmente nas manifestações religiosas, parece que a visão destas 

mesmas ações simbólicas enquanto jogo é menos frequente.  

O Campo de Estudos do Jogo é um vasto, fragmentado e não unificado campo 

acadêmico que inclui desde a área das exatas – como a matemática, física e economia – 

até a área das humanas – na história, sociologia, antropologia, educação física, artes e 

educação. Na Biologia, o ramo da etologia estuda o comportamento animal, onde o jogo 

tem lugar. O jogo tem destaque na psicologia infantil, como nas teorias de Jean Piaget, 

bem como é fundamental para a arte e educação. O jogo também tem lugar na 

antropologia e foi alvo das últimas reflexões de Victor Turner. Alguns pesquisadores 

dedicaram suas vidas ao estudo do jogo, como Brian Sutton Smith. 

A princípio isto pareceu um problema, porque a delimitação do recorte incidiu 

num campo ainda mais vasto e fragmentado. Em seu tratado sobre o jogo, Homo Ludens 

(1938), Johan Huizinga considerou o jogo como o principal fator da cultura, abrangendo 

desde os rituais às competições, esportes, artes, incluindo ainda como jogo o direito, a 

guerra, a filosofia e o conhecimento. A suposição de Huizinga de que o jogo é um tipo 

de padrão subjacente do comportamento e que só pode ser compreendido enquanto 

totalidade é algo muito próximo da teoria da performance de Schechner e dos dramas 

sociais de Turner. 
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Penso que os estudos de Huizinga ainda têm muitas coisas a dizer e, por isso, o 

faço mais presente nesta pesquisa. Também tomo a sua definição de jogo como em 

sobreposição às outras que serão apresentadas, porque a entendo como a mais completa 

e problematizadora frente às complexidades do jogo. Tal como tomo o conceito de 

performance de Schechner como centro gravitacional da discussão sobre performance, 

tomo  o conceito de jogo de Huizinga como cerne da discussão sobre o jogo. Sendo esta 

a definição de jogo diretriz das minhas reflexões nesta pesquisa – o jogo como fator da 

cultura.  

 Ritual e Fluxo são conceitos imbricados ao Jogo. A ideia da interface vem como 

resultado da contraposição dos estudos da performance e das teorias do jogo como um 

rico exercício reflexivo para se pensar e repensar a performance e o jogo e suas estreitas 

relações. Dentre a amplitude de estudos e abordagens do jogo, nesta pesquisa foram 

privilegiados os fundamentos do jogo em Johan Huizinga (1938), a classificação dos 

jogos de Roger Caillois (1958), bem como as reflexões de Richard Schechner (1995; 

2012) e Victor Turner (1982) sobre o jogo. Finalmente, a ―Teoria do Fluxo‖ de Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975) traz uma nova abordagem psicológica para o jogo.  

Este estudo foi desenvolvido de forma a delinear um pensamento sobre o jogo 

que sirva para as reflexões sobre interfaces performance e jogo.  A pesquisa sobre o 

recorte do jogo está dividida em dois capítulos nesta dissertação. No terceiro capítulo 

serão desenvolvidas reflexões próprias ao jogo, de forma a captar um pouco da ampla e 

complexa prerrogativa de – O que é o jogo? Tendo explorado os abrangentes contornos 

dos estudos da performance, o jogo revelou semelhante imprecisão de limites, com 

capacidade de inclusão das mais diversas atividades relacionadas ao comportamento 

humano (também de outros animais), como na performance.  

Desta forma, no terceiro capítulo desta dissertação foram delineadas discussões 

sobre o conceito de jogo na perspectiva histórica e cultural de Johan Huizinga, na 

abordagem sociológica de Roger Caillois e na performance de Richard Schechner. O 

quarto capítulo se dedica as teorias de Victor Turner sobre as relações entre jogo e 

trabalho no contexto da industrialização e a teoria do fluxo como uma nova e especial 

forma de entendimento do jogo. 
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CAPÍTULO 3 

Campo de Estudos do Jogo 

 

 

Se as dicotomias que dividem jogar de trabalhar, negócios sérios e ritual são 

muito rígidas e culturalmente limitadas; se é equivocado cercear o jogo de 

crianças separando-o do jogo adulto; se o jogo não tem de ser uma ação nem 

voluntária, nem divertida; se é caracterizado tanto pelo deslizar – perder-se no 

jogo – quanto pela reflexividade – a consciência de que se está jogando; se os 

estudos etológicos e semióticos afirmam que as funções do jogo incluem o 

aprendizado, regulação, hierarquia, exploração, criatividade e comunicação; 

se os psicanalistas relacionam jogar com fantasia, sonho e a expressão de 

desejos; se o tempo-espaço do jogo que proporciona o “entre” e o “como se” 

é a fonte das atividades culturais, inclusive das artes, ciências e religiões; se o 

jogo pode ser irracional, não racional e racional... podemos nós realmente 

entender algo tão complexo? 

 

        Richard Schechner 

 

 

 

 

3.1) Por uma Espécie Homo Ludens 

 

Homo Ludens é a obra mais importante na filosofia da história em nosso 

século. Escritor de inteligência aguda e poderosa, ajudado por um dom de 

expressão e exposição que é muito raro, Huizinga reúne e interpreta um dos 

elementos fundamentais da cultura humana: o instinto do jogo. Lendo este 

volume, logo se descobre quão profundamente as realizações na lei, na 

ciência, na poesia, na guerra, na filosofia e nas artes são nutridas pelo instinto 

do jogo. 

                   Roger Caillois 

 

Em 1938 o historiador holandês Johan Huizinga (1872 – 1945) publicou Homo 

Ludens, um tratado histórico e filosófico sobre o jogo
4
. Obra capital que inaugura o 

                                                 

 

 

4
 Sobre a palavra ―play‖ veremos adiante neste capítulo que, de acordo com Huizinga, diferente das 

línguas latinas como o português (que se distanciaram da raiz original ludus) as línguas nórdicas 

conservam uma noção abrangente de jogo. Muito embora o inglês acompanhe a tendência geral com a 

distinção entre ―play‖ e ―game‖, a palavra conserva diversas acepções ligadas à ampla noção que lhe deu 

origem. Portanto, quando se diz ―jogo‖ ou ―brincadeira‖ como tradução de ―play‖ considera-se ambas as 

dimensões da palavra – play é jogo e é também brincadeira.  
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nascimento (ou o retorno?) do jogo enquanto categoria do pensamento. Homo Ludens 

constitui base e ponto de partida para o estudo do jogo. É um ressurgimento, depois do 

racionalismo mecanicista, do trabalho alienado das sociedades industrializadas que, 

como bem argumentou Turner, separou o jogo do trabalho.  

O encontro com o jogo seria um retorno? Retorno ao seio de uma qualidade 

fundamental, aquela que os humanos compartilham com muitos animais como nos 

povos tribais, nas crianças e nos artistas? Passamos da prepotência de uma espécie 

sapiens à faber e Huizinga, de forma exemplar, resgata a raiz latina ludus como outra 

forma de compreensão do humano.  

Em época mais otimista que a atual, nossa espécie recebeu a designação de 

Homo sapiens. Com o passar do tempo, acabamos por compreender que afinal 

de contas não somos tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão do 

século XVIII nos fizeram supor, e passou a ser de moda designar nossa espécie 

como Homo faber. (...) Mas existe uma terceira função, que se verifica tanto na 

vida humana como na animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico 

de objetos: o jogo (HUIZINGA, 2000, p.3). 

Além de pensantes e fabricantes seríamos, essencialmente, jogadores? No 

prefácio de Homo Ludens, Huizinga diz que seu estudo, já desde 1903, busca o 

entendimento do jogo não como um elemento na cultura, mas sim e, fundamentalmente, 

como uma característica da cultura. Para o autor, o jogo é muito mais do que um mero 

elemento dentre outros na cultura, ele é o principal fator da cultura. Qualidade 

fundamental, base primária da civilização: ―Já há muitos anos que vem crescendo em 

mim a convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.3). 

O estudo de Homo Ludens transformou completamente minha compreensão do 

jogo. Huizinga se esforça em aproximar religião e jogo, se empenha em demonstrar uma 

semântica abrangente do termo e do conceito, fusionando jogo e competição de forma a 

refletir sua função cultural como base civilizatória.  

Antes da cultura veio o jogo. Sendo o jogo anterior à própria humanidade, 

parece claro que seja a base fundadora, sendo a própria cultura como que ―jogada‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.37). Como relata Huizinga, ―a concepção que apresentamos nas 

páginas que se seguem é que a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus 

primeiros passos, como que ‗jogada‘‖ (HUIZINGA, 2000, p.37). A ideia de Huizinga é 
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que o jogo, como função da cultura a origina, sustenta, desenvolve e vai além dela, 

sendo a própria cultura o desenrolar de um jogo. 

Sendo a visão de Huizinga o norte conceitual sobre o jogo nesta pesquisa fez-se 

necessário o entendimento de como ele desenvolve suas ideias ao longo de Homo 

Ludens. Como é desenvolvida a noção de jogo como fator da cultura? No primeiro 

capítulo, Natureza e Significado do Jogo como Fenômeno Cultural, Huizinga vai além 

da abordagem funcional, tratando o jogo como fenômeno cultural, histórico e 

antropológico, fazendo grande esforço em aproximar o culto religioso da noção de jogo.  

No segundo capítulo, A Noção de Jogo e sua Expressão na Linguagem, Huizinga expõe 

a riqueza cultural da noção de jogo na língua, buscando alcançar uma mais abrangente 

visão para a categoria jogo.  

No terceiro capítulo, O Jogo e a Competição como Funções Culturais, Huizinga 

desenvolve sua tese de que a competição é ponto comum entre os mais diversos tipos de 

jogos, desde os esportes às tragédias gregas servindo como grandes competições 

teatrais; até as guerras, como jogos de estratégia; e o direito que, culturalmente, também 

pode ser entendido como batalha verbal (vence o melhor argumento), onde dois 

jogadores disputam frente a um juiz. 

 A competição também vale para a filosofia, historicamente grande decifradora 

de enigmas. Assim, seguem-se os demais capítulos de Homo Ludens, refletindo sobre o 

jogo e: o direito, a guerra, o conhecimento, a poesia, a filosofia e a arte. 

Resumidamente, um verdadeiro tratado sobre o jogo. 

Será discutido o que, da obra de Huizinga, possibilita discussões sobre interfaces 

com performance, a partir do estudos da performance de Schechner. As relações 

encontradas não são poucas e, inclusive, a inspiração para a construção de interfaces 

partiu do estudo de Homo Ludens. 

A argumentação de Huizinga de que o ritual é um tipo de jogo possibilitou 

contraponto crítico frente à teoria da performance na perspectiva de Schechner, que 

considera ritual e jogo como polaridades de uma categoria mais abrangente que recebe o 

nome de ―performance‖. Também Huizinga recorre a numerosos exemplos e 
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correlações dos jogos dos ―animais‖, dos ―primitivos‖, das ―crianças‖ e dos ―poetas‖, o 

que em muito se assemelha aos estudos do Schechner.  

Huizinga começa seu tratado dizendo que o jogo está presente nos animais e, 

portanto, veio antes da própria humanidade, ocupando o hall das misteriosas forças da 

natureza junto ao que chamamos de ―instinto‖. Como sintetizou o sociólogo francês 

Roger Caillois (1913- 1978), principal teórico a dar continuidade ao desenvolvimento 

das teorias de Huizinga, existe um ―instinto de jogo‖ que nutre a maioria das realizações 

humanas. Entretanto, chamar o jogo de instinto é apenas uma das formas possíveis de 

compreendê-lo. 

Huizinga problematizou o termo ao dizer que ―Frobenius tem razão ao rejeitar a 

fácil explicação que se contenta com a noção de um ‗instinto de jogo‘ inato. Alega ele 

que o termo ‗instinto‘ é ‗uma invenção, uma confissão de impotência perante o 

problema da realidade‘‖ (HUIZINGA, 2000, p.16).  

Confissão de impotência porque é fácil chamar de ―instinto‖ aquilo que escapa à 

lógica racional. Um dado impressionante (afinal, o que sabemos sobre o comportamento 

performático dos animais?): ―É-nos possível afirmar com segurança que a civilização 

humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo. Os 

animais brincam tal como os homens‖ (HUIZINGA, 2000, p.5).  

Das simples brincadeiras dos filhotes às elaboradas apresentações como, por 

exemplo, das aves que incluem complexas exibições para plateias organizadas 

(Huizinga; Caillois; Bateson); também as estratégias de caça individual e coletiva são 

verdadeiros jogos estratégicos; sem mencionar os rituais de acasalamento. O 

comportamento de jogo, ao que tudo indica, é parte fundamental da vida. 

O importante pensador interdisciplinar Gregory Bateson, também importante 

referência de Schechner, é um dos pais do pensamento sistêmico ou ecológico que vem 

sendo considerado um novo paradigma emergente, ou uma nova visão de mundo. O 

novo pensamento tem sido considerado holístico, integral, sistêmico ou ecológico, 

apontando para uma realidade dinâmica, inter-relacionada e múltipla. Corpo e mente 

entendidos como unidade.  
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No documentário de Nora Bateson (2010)
5
, é enfatizado que o pensamento de 

Gregory Bateson está interessado em grandes campos, em entender como as coisas 

estão conectadas e se organizam em padrões, suas interações e relações umas com as 

outras são mais importantes do que as coisas em si mesmas.  

Em seu texto ―A Theory of Play and Fantasy‖
6
 (1987) Bateson se questiona 

sobre qual seria o limite entre o jogo e o não jogo, a fantasia e a não fantasia, a realidade 

e a não realidade, a ficção e a não ficção? Para Bateson, o jogo não é simplesmente um 

processo primário, porque a distinção entre jogo e não jogo ―é certamente uma função 

de processo secundário ou ‗ego‘. Dentro do sonho o sonhador geralmente não está 

consciente que está sonhando (processo primário), e dentro do ‗jogo‘ ele precisa ser 

constantemente lembrado que ‗Isto é um jogo‘ (processo secundário)‖ (BATESON, 

1987, p.190). 

Em alguns sonhos sabemos que estamos sonhando, mas em outros sonhos 

podemos não saber que se trata de um sonho, ou as experiências são tão intensas que é 

preciso lembrar-se de que se trata apenas de um sonho. O processo primário indica que 

o sonho acontece de forma independente da consciência, é anterior à consciência e 

através do processo secundário pode existir também com consciência. O sonho ou o 

jogo são, portanto, independentes da consciência (dentro dela os aspectos racionais) e, 

por isso, Huizinga considera o jogo irracional. 

A mensagem ―This is play‖, ―Isto é um jogo‖, desde os animais indica uma ação 

que ‗não é pra valer‘. De acordo com Schechner, ―Bateson argumenta que um animal, 

quando quer brincar, ‗metacomunica‘ essa intencionalidade. Uma metacomunicação é 

um sinal que enquadra todos os outros sinais que o compõem‖ (BATESON, 2012, 

p.109). 

                                                 

 

 

5
 Documentário An Ecology of Mind – A film by Nora Bateson – 2010.     

6
 ―Uma Teoria do Jogo e da Fantasia‖ In: Steps to an Ecology of Mind, 1987. Traduzido por mim.   
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 A conclusão de Bateson é que o jogo evidencia a existência de uma 

―metalinguagem‖, um sistema de interação, um intercâmbio global, que se processa em 

várias camadas. Ele toma como exemplo o terapeuta e o paciente como jogadores de um 

jogo muito mais flexível do que o xadrez, por exemplo. Um jogo, nas palavras de 

Bateson, ―como fazem os gatinhos‖ (BATESON, 1987, p.198). 

Bateson começa suas reflexões sobre o jogo como Huizinga começa seu Homo 

Ludens, partindo do incrível fato de que os animais jogam. Os dados obtidos a partir da 

observação do comportamento animal são tão impressionantes que Bateson relata: ―mas 

ainda não estava ciente de que os dados dos animais iriam exigir uma revisão quase 

total do meu pensamento‖ (BATESON, 1987, p.185).  

Se, como disse Huizinga, os ―animais brincam tal como os homens‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.5), logo o jogo é irracional como nos animais, também é anterior 

à lógica como na criança pequena, ou sagrado como nas sociedades tribais e ainda pode 

ser estético como nas artes das sociedades industriais. O jogo se manifesta em diversas 

camadas de consciência, as quais estão inter-relacionadas e se incluem mutuamente. 

Como disse Bateson, o jogo ou o sonho englobam tanto os processos primários quanto 

secundários. 

Para Huizinga o jogo desafia a visão determinista do paradigma mecanicista que 

concebe um mundo regido por forças cegas. Uma visão de mundo racional, 

fundamentada na dicotomia entre o corpo e a mente. Huizinga chama atenção para a 

flagrante presença do jogo na vida, o que para ele evidencia ―a natureza supralógica da 

situação humana‖ (HUIZINGA, 2000, p.7).  

O estudo do jogo desafia a própria visão de mundo mecanicista das sociedades 

industriais, estando estreitamente relacionado aos novos paradigmas emergentes, que a 

exemplo de Bateson, passam a entender o mundo de forma dinâmica, inter-relacionada e 

múltipla. O retorno da antiga metáfora do ―mundo como um jogo‖ parece vir em 

resposta à ainda hegemônica, mas já desgastada, metáfora do ―mundo como uma 

máquina‖. 

3.2) Natureza do Jogo e Novas Visões de Mundo 
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Mas reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja 

qual for sua essência, não é material. Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os 

limites da realidade física. Do ponto de vista da concepção determinista de um 

mundo regido pela ação de forças cegas, o jogo seria inteiramente supérfluo. 

Só se torna possível, pensável e compreensível quando a presença do espírito 

destrói o determinismo absoluto do cosmos. A própria existência do jogo é 

uma confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana. Se 

os animais são capazes de brincar, é porque são alguma coisa mais do que 

simples seres mecânicos. Se brincamos e jogamos, e temos consciência disso, é 

porque somos mais do que simples seres racionais, pois o jogo é irracional 

(HUIZINGA, 2000, p.7). 

Qual seria a visão de ―matéria‖ e de ―realidade física‖ da época de Huizinga? 

Homo Ludens data de 1938 e Huizinga desenvolveu suas ideias ao longo das primeiras 

décadas do século XX, seu contexto histórico é de questionamento do determinismo 

científico e mecanicismo newtoniano com o surgimento da física moderna, que trouxe 

novas visões de mundo através da relatividade e da física quântica.   

Na década de 1970 o físico Fritjof Capra publicou O Tao da Física (1975), uma 

das primeiras pesquisas a estabelecer relação entre as descobertas da física moderna 

com as filosofias orientais, cuja visão de mundo sustenta uma realidade dinâmica, inter-

relacionada e energética. Para Capra estamos no Ponto de Mutação entre o antigo 

paradigma e a nova percepção de mundo holística, ecológica e sistêmica.  

De acordo com Capra, a dualidade do pensamento entre razão e sensibilidade, ou 

intelecto e corpo, parece ter suas origens na Grécia pré-socrática evidenciada pela 

expansão das ideias de Parmênides, que sustentava uma concepção de ser imutável, e o 

declínio da filosofia de Heráclito, o ser em devir, ou em constante mudança. A 

dualidade do pensamento vem desde então se radicalizando, encontrando seu auge no 

dogmatismo cristão, como adverte Nietzsche, e no racionalismo científico do 

Iluminismo. Outros cientistas, filósofos e pesquisadores de diversas áreas tem 

anunciado uma crise paradigmática.  
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O filósofo Dr. Ervin Laszlo
7
 (2010) diz que estamos numa crítica fase de 

transição entre o velho pensamento mecanicista do mundo-máquina para um novo 

paradigma científico holográfico, sistêmico, integrado e coerente.  A visão de mundo 

mecanicista advoga um universo aleatório regido por forças cegas, mensurável e 

previsível. A ciência ―ignorou ou denegriu outras maneiras de se conhecer e vivenciar 

verdades. Isso está na iminência de mudar‖ (LASZLO, CURRIVAN, 2010, p.18). 

 Algo já anunciado por Nietzsche em sua crítica ao racionalismo no século XIX 

e presente no prisma místico de Artaud: ―Pode-se queimar a biblioteca de Alexandria. 

Acima e além dos papiros, existem forças: a faculdade de reencontrá-las nos será tirada 

por algum tempo, mas não se suprimirá a energia delas‖ (ARTAUD, 2006, p.5). 

Quando Huizinga fala que ―reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o 

espírito, pois o jogo, seja qual for a sua essência, não é material‖ (HUIZINGA, 2000, 

p.7) pode parecer que ele toma o jogo como algo sobrenatural. Ou seja, separado da 

matéria. Em minhas reflexões tomei o termo ―imaterialidade‖ como em contraposição à 

visão materialista do mecanicismo, entretanto, fui chamada atenção na defesa para o 

fato da contradição do termo. ―Imaterialidade‖ nega, necessariamente, a matéria. 

O que se pretende negar é uma noção de matéria imutável, mensurável e 

previsível, pois ―do ponto de vista da concepção determinista de um mundo regido pela 

ação de forças cegas, o jogo seria inteiramente supérfluo‖ (HUIZINGA, 2000, p.7). E 

por isso, para Huizinga, a existência do jogo é uma confirmação da existência para além 

da lógica racional do paradigma mecanicista. 

No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma 

coisa. Não se explica nada chamando "instinto" ao princípio ativo que constitui 

a essência do jogo; chamar-lhe "espírito" ou "vontade" seria dizer demasiado. 

Seja qual for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar 

                                                 

 

 

7
 Ervin Laszlo e Jude Currivan. Cosmos - Unindo ciência e espiritualidade para um novo entendimento 

do universo e de nós mesmos, 2010. 
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um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria 

essência (HUIZINGA, 2000, p.5).  

Entendi que era necessário relacionar o jogo com os novos paradigmas 

emergentes e denominar sua natureza como têm sido chamadas as novas visões de 

mundo. Nessa perspectiva a natureza do jogo é holística, termo que, a meu ver, dialoga 

com o pensamento de Huizinga. O jogo ―ultrapassa, mesmo no mundo animal, os 

limites da realidade física‖ (HUIZINGA, 2000, p.7), uma realidade física mecânica com 

uma concepção de matéria imutável.  

A concepção de matéria da atualidade advoga uma realidade muito mais 

flexível, dinâmica, inter-relacionada, susceptível à influência do observador e de 

múltiplas dimensões. Corpo e mente já não se distinguem entre si, formando uma 

unidade que tem sido chamada de holística. Dentro dessas novas visões de mundo o 

jogo não somente é possível, como pode servir de abordagem para o entendimento da 

realidade. Para Schechner, o retorno do jogo como categoria do pensamento está 

estreitamente relacionado a essas radicais mudanças paradigmáticas. 

A flagrante presença do jogo nos animais evidencia sua essência irracional. O 

Prof. Dr. Ernesto G. Valença, meu orientador, chamou atenção para o uso do termo 

irracional e notei como o estava usando numerosa e inadvertidamente. Embora 

Huizinga tenha afirmado que ―o jogo é irracional‖ (HUIZINGA, 2000, p.7), os seres 

humanos também jogam e não se consideram irracionais. O próprio termo ―irracional‖ 

também parece falho, e podemos ir além e questionar sobre a natureza da própria razão. 

Afinal, o que é racional? Por que usamos esta palavra para diferenciar os humanos dos 

outros animais? Por que os animais são irracionais? Por que os seres humanos se 

consideram os únicos seres racionais? 

Turner, ao argumentar sobre a artificialidade da distinção entre trabalho e lazer 

(dentro dele o jogo), sugere também como arbitrária a distinção entre objetividade e 

subjetividade. Afinal, o que é a objetividade? E por que ela seria distinta da 

subjetividade? 

Estas são complexas questões que não cabe aqui aprofundar, mas que servem 

para ilustrar um pouco do reboliço reflexivo que ocorreu frente à suposta assertiva do 
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jogo ser irracional. Valença sugeriu que ―o melhor termo não é irracional, mas 

suprarracional, ou para além do racional. Quer dizer, não depende da racionalidade, 

mas pode usar da racionalidade para existir‖ (Comentário da correção, 2017).  

 Em sua lista de questionamentos sobre ―o ‗problema‘ do jogo e do jogar como 

um todo‖ (SCHECHNER, 2012, p.94), Schechner se pergunta: ―Jogar é uma atividade 

pré-racional, racional, não racional ou irracional?‖ (SCHECHNER, 2012, p.94). 

Fazendo um ―jogo‖ com o problema do jogo conclui: ―se o jogo pode ser irracional, não 

racional e racional... podemos nós realmente entender algo tão complexo?‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.95). 

Poderíamos falar em suprarracionalidade? Algo além de toda noção construída 

de razão e intelecto. Huizinga usa ainda outro termo, ele diz que: ―A própria existência 

do jogo é uma confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.7). Com isso parece adequado dizer que o jogo é supralógico? 

Merleau-Ponty chamou de ―pré-lógico‖ a situação cognitiva da ―criança 

pequena‖
8
, o que indica algo anterior à lógica, mas que parece não ir além dela. 

Considerando um estado que vai além da lógica racional e, como o estado infantil é em 

muitos aspectos semelhante ao estado animal, parece coerente utilizar os termos 

supralógico ou suprarracional.  

Isto não quer dizer, de forma alguma, que a razão seja menor ou inferior em 

relação a uma suposta pureza de perfeição do jogo. O fato dos animais e das crianças 

pequenas jogarem, denuncia a natureza suprarracional do jogo. Isso apenas evidencia 

que o jogo está além da razão. Tais questões suscitaram a minha curiosidade e também 

estão presentes nos questionamentos de Schechner e em Turner sobre a natureza do 

jogo. 

                                                 

 

 

8
 Apud Marina Marcondes Machado, artigo A Criança é Performer (2010). 
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Para Huizinga é através do jogo que damos sentido ao mundo, cujos elementos 

nomeamos e carregamos com os sentidos de nossa percepção. Para entender o jogo 

como função cultural da vida ele utiliza dois exemplos: primeiro a fala e a linguagem 

como jogo de palavras, em segundo o mito e o culto como o jogo de equilíbrio da vida, 

entre a seriedade e o divertimento aquilo que sustenta a delicada tranquilidade do 

mundo.  

De acordo com Huizinga, a execução do ritual para os povos tribais é a forma de 

garantir a bem aventurança, abundância e perpetuação do delicado equilíbrio dos ciclos 

da natureza. Turner também argumenta sobre esta característica das sociedades 

comunais, onde a execução do ritual é a garantia de sustentação do equilíbrio, da 

perpetuação dos ciclos e perene abundância. 

Para Huizinga, através da linguagem ―brincando com essa maravilhosa 

faculdade de designar‖ (HUIZINGA, 2000, p.7), a humanidade joga o jogo de dar 

sentido. Se o jogo é suprarracional ou supralógico, como pode dar sentido às coisas por 

meio da linguagem? Para Huizinga a linguagem é jogo, jogo de dar sentido. Ele coloca 

a metáfora-jogo no cerne do fenômeno da fala: ―Por detrás de toda expressão abstrata se 

oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras‖. (HUIZINGA, 2000, p.7). 

Também o mito é: 

(...) um espírito fantasista que joga no extremo limite entre a brincadeira e a 

seriedade. Se, finalmente, observarmos o fenômeno do culto, verificaremos que 

as sociedades primitivas celebram seus ritos (...) destinados a assegurarem a 

tranquilidade do mundo, dentro de um espírito de puro jogo, tomando-se aqui o 

verdadeiro sentido da palavra‖ (HUIZINGA, 2000, p.8). 

Partindo da premissa de que o ritual é um jogo sagrado, a celebração dos ritos 

pode ser entendida como jogos sociais de grande seriedade, onde o que está em jogo é o 

próprio destino da comunidade. Desta forma, o jogo é motriz de sentido tanto no jogo 

das palavras quanto de sua intrincada e complexa rede em mitos e ritos, o jogo do 

mundo, seu equilíbrio.  

Na cosmovisão comunal, através da execução do ritual as sociedades ―forçam‖ 

os deuses a garantirem a paz e a constante renovação dos ciclos. ―Ora, é no mito e no 
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culto que têm origem as grandes forças instintivas da vida civilizada: o direito e a 

ordem, o comércio e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Todas 

elas têm suas raízes no solo primevo do jogo‖ (HUIZINGA, 2000, p.8). 

Huizinga demonstra que a linguagem, o mito e o culto são jogos sagrados que 

movem o mundo. Também a competição é um jogo e, na verdade, o conflito é o coração 

do próprio jogo. O conflito surge da ilusória dualidade criada pelo jogo (que também 

está no cerne dos dramas sociais e estéticos). Com o conflito a guerra é um jogo – um 

jogo de tática. O conhecimento também é um jogo, primeiro na fala que é jogo de 

palavras e em segundo no mito que é jogo de metáforas. O conhecimento é, para 

Huizinga, originalmente, batalha verbal, onde vence a melhor argumentação (dentro 

dos padrões culturais), isso vale para a ciência e também é verdade na aplicação da lei. 

 O direito, e com ele a justiça, tem dois jogadores frente a um juiz. A filosofia é 

jogo por definição, disputa de enigmas, o mais sábio decifra enigmas, códigos, qualquer 

tipo de legislação. Se em Huizinga praticamente tudo o que há de mais sério é jogo e a 

essência do jogo é supralógica ou suprarracional, ou ainda pertencente aos domínios de 

uma nova visão de mundo holística, convenhamos... O que existe além dos jogos que 

jogamos? 

A antiga metáfora do mundo como um jogo parece retornar através das novas 

visões de mundo emergentes, onde se inclui também a performance. O retorno do jogo 

integra nova abordagem sobre o comportamento, trazendo novas implicações dentro dos 

contextos das sociedades industriais. Por que grande parte das antigas culturas humanas 

diz que os deuses jogam? Por que os deuses jogam? Por que a aristocracia joga? E, por 

que, fundamentalmente, enquanto eles jogam o resto trabalha? 

Victor Turner reflete sobre a distinção entre trabalho e jogo como fruto do 

fenômeno da industrialização que instituiu o ―tempo livre‖ como separado (e avesso) ao 

―tempo de trabalho‖ (1982), trazendo novas implicações ao jogo como potencial 

subversivo aos valores capitalistas das sociedades contemporâneas. Como veremos 

detalhadamente no quarto capítulo. 

Estas são apenas algumas das complexas questões suscitadas pelo jogo e esta é 

apenas a ponta do seu iceberg. O jogo, como vimos, faz brotar mais perguntas que 
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respostas, por isso a sua riqueza reflexiva. Penso que o universo seja o maior de todos 

os jogos, algo próximo de como pensam os hindus, que entendem o mundo como o jogo 

dos deuses. A partir do paradigma científico mecanicista que rege a compreensão de um 

universo regido pela ação de forças cegas, o jogo não parece possível. 

Como vimos, existem outros paradigmas científicos emergentes que trazem 

novas visões de mundo, em contraposição à hegemonia do pensamento mecanicista. 

Estes novos paradigmas sustentam uma visão de mundo dinâmica, inter-relacionada e 

organizada por padrões subjacentes. É exatamente o nível de organização e inter-relação 

que desafia a arraigada noção de universo como fruto da casualidade, a exemplo do 

pensamento sistêmico e ecológico de Gregory Bateson, que é considerado um dos pais 

da cibernética.  

Tendo considerado estas questões, penso que a natureza do jogo seja holística ou 

sistêmica, que sugere um estado suprarracional ou supralógico compartilhado pelos 

animais, pelas crianças, pelos povos tribais e pelos artistas. Estas correlações entre o 

jogo nos animais, crianças, sociedades comunais e artistas das sociedades 

industrializadas transparece nos estudos de Huizinga, Caillois e também em Schechner e 

Turner. Elas são importantes por desafiarem, justamente, as limitações de uma visão 

puramente funcional do jogo.  

A noção de natureza holística, integrada ou sistêmica não exclui a noção de 

material e funcional, nem a coloca em primeiro plano. As peças e o tabuleiro de um 

jogo não são mais importantes do que as regras do jogo. Inclusive, tais materialidades 

podem e estão constantemente se renovando, bem como podem ser exclusivamente 

imaginárias, enquanto que as regras, surpreendentemente, (em alguns casos) podem ser 

imutáveis.  

Outro importante aspecto da natureza holística do jogo é a criação de um tempo-

espaço próprio, o qual pode ou não ter representatividade material (peças, tabuleiros, 

quadras, palcos, palanques, púlpitos, acessórios esportivos, artísticos, rituais, etc.), mas 

que por outro lado, sempre instaura uma ―atmosfera‖ ou um ―clima‖ de jogo. 
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 Uma realidade temporária e frágil, podendo a qualquer momento ser 

interrompida, denunciada ou moldada de acordo com a vontade. O que, como veremos 

adiante neste capítulo, é uma das principais características do jogo. Por fim, e este é o 

tema que busca concluir a discussão sobre o jogo desta pesquisa, a natureza holística 

está fundamentalmente relacionada ao arrebatamento ou total envolvimento do jogador 

no jogo, um estado de alta concentração que Csikszentmihalyi chamou de ―fluxo‖. Os 

jogos seriam fontes inesgotáveis de fluxo? 

A natureza holística, integrada ou sistêmica coloca em questão as próprias 

estruturas de análise do jogo, estruturas estas tradicionalmente racionais, objetivas e 

funcionais, que estariam de per se limitadas para abarcar as complexidades do jogo. O 

estudo do jogo exigiria, então, a construção de novas estruturas de análise?  

3.3) Como Explicar o Jogo?  

Privilegiando ―o caráter lúdico‖ da civilização, Huizinga diz que o objetivo 

―deste estudo mais desenvolvido é procurar integrar o conceito de jogo no de cultura‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.4), o que implica numa nova perspectiva sobre o próprio jogo. 

Trata-o como fenômeno cultural sob perspectiva histórica e não unicamente como 

fenômeno biológico.  

Não obstante a riqueza de uma abordagem cultural do jogo, ―a antropologia e as 

ciências a ela ligadas têm, até hoje, prestado muito pouca atenção ao conceito de jogo e 

à importância fundamental do fator lúdico para a civilização‖ (HUIZINGA, 2000, p.4). 

Poderíamos dizer que hoje é diferente de 1938? 

Huizinga lança sua crítica perspicaz aos limites das explicações funcionais para 

um fenômeno que ele acredita ser, em essência, espiritual e que nesta pesquisa preferi 

designar por holístico. As mais diversas explicações, tais como: ―descarga da energia 

vital‖, "instinto de imitação", ―necessidade de distensão‖, ―preparação do jovem‖, 

―exercício de autocontrole‖, ―ab-reação ou escape‖, "realização do desejo", dentre 

outras, são, para Huizinga, prismas de uma mesma visão que pretende dar uma 

explicação funcional ao jogo. 
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Huizinga se pergunta: "mas o que há de realmente divertido no jogo? Por que 

razão o bebê grita de prazer? Por que motivo o jogador se deixa absorver inteiramente 

por sua paixão? Por que uma multidão imensa pode ser levada até ao delírio por um 

jogo de futebol?" (HUIZINGA, 2000, p.6).  

Desde já encontramos aqui um aspecto muito importante: mesmo em 

suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um 

fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites 

da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, 

isto é, encerra um determinado sentido (HUIZINGA, 2000, p.5).  

Interessante observar que depois de quase um século desde a publicação de 

Homo Ludens, o senso comum a respeito do jogo ainda ecoa as tradicionais explicações 

fisiológicas. Como professora na escola, é muito comum ouvir que arte é pra 

―extravasar‖, ―desestressar‖ e ―relaxar‖, bem como a educação física é pra 

―descarregar‖, ―exercitar o corpo‖, disciplinas vistas como válvulas de escape da 

massacrante rotina escolar. 

Estas visões de jogo se baseiam na ideia de que ele tem função biológica, surge 

de necessidades fisiológicas e prepara o psicológico para as ditas ―seriedades da vida‖. 

Como Huizinga, Caillois desacredita o senso comum de que o jogo é aprendizagem 

preparatória para a vida do trabalho: ―o jogo não prepara para nenhum ofício definido; 

de uma maneira geral introduz na vida, acrescentando toda a capacidade de superação 

de obstáculos ou de fazer frente às dificuldades‖ (CAILLOIS, 1986, p.18). 

Schechner chama atenção para a utilidade da abordagem funcional, que, se por 

um lado não responde pelo processo cultural, nem por isso deve ser descartada, tendo 

seu lugar: ―Brian Sutton-Smith (1924), especialista em teoria do jogo, discute que os 

estudos funcionais são motivados por um desejo racionalista de provar que o ‗jogo 

funciona‘. Entretanto, eu penso que as explanações funcionais sejam úteis.‖ 

(SCHECHNER, 2012, p. 108).  

Esta é uma característica importante do Schechner – sua capacidade de agregar 

teorias. Desta forma, não é uma questão de excluir ou desqualificar a abordagem 

funcional, mas sim reconhecer seus limites e perigos, tanto quanto sua utilidade e lugar 

na teoria do jogo. 
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Huizinga sustenta que as teorias funcionais, ao buscarem uma função biológica, 

partem do mesmo pressuposto e incorrem no mesmo erro. Partem de uma ―abordagem 

direta do jogo‖ (HUIZINGA, 2000, p.6), valendo-se dos métodos científicos 

quantitativos e experimentais, que estão de per se limitados para o entendimento da 

característica fundamental do jogo – ―seu caráter profundamente estético‖ (HUIZINGA, 

2000, p.6).  

Para Huizinga, a intensidade e poder de fascinação do jogo são o que, 

justamente, fazem dele a base da civilização. 

O mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter 

oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia 

excessiva, de distensão após um esforço, de preparação para as exigências da 

vida, de compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de exercícios e 

reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e o 

divertimento do jogo (HUIZINGA, 2000, p.6). 

Para Huizinga, a essência do jogo é, justamente, aquilo que escapa à análise 

funcional. Categoria das mais espinhosas, o divertimento não necessariamente está em 

oposição à seriedade, porque o jogo pode ser muito sério ou, como se diz, muito 

―tenso‖. Como argumenta Schechner sobre o suposto ―divertimento‖ do jogo, ―de fato, 

a maior diversão no jogar, quando há divertimento, está em brincar com o fogo, em 

pular sobre a cabeça de alguém, (...)‖ (SCHECHNER, 2012, p.96).  

Huizinga mostra que a dificuldade de conceituar o divertimento é a mesma de 

conceituar o jogo. Penso que seja porque tange sua essência supralógica ou 

suprarracional. Divertimento é prazer, também culturalmente associado ao sagrado e 

divino. Para os hindus, os deuses jogam o jogo da ilusão para se divertir e sair do tédio 

do eterno e perfeito real. Ou seja, o mundo material seria o divertimento dos deuses. 

Como bem pontuou Schechner sobre a cosmovisão hindu: ―num mundo maya-lila, o 

universo material é um parque de diversão‖ (SCHECHNER, 2012, p.121).  

O divertimento, seja ele sagrado ou profano, parece inapreensível, mesmo 

incompreensível do ponto de vista puramente funcional. E, no entanto, esse ―caráter 

profundamente estético‖ (HUIZINGA, 2000, p.6) do jogo é, justamente, o que o define.  

Este último elemento, o divertimento do jogo, resiste a toda análise e 

interpretação lógicas. (...) E é ele precisamente que define a essência do jogo. 
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Encontramo-nos aqui perante uma categoria absolutamente primária da vida, 

que qualquer um é capaz de identificar desde o próprio nível animal. É legitimo 

considerar o jogo uma "totalidade", no moderno sentido da palavra, e é como 

totalidade que devemos procurar avaliá-lo e compreendê-lo (HUIZINGA, 

2000, p.6). 

Partindo da definição do jogo como fator da cultura, o jogo se torna anterior à 

própria existência da cultura humana, o que Huizinga chama de ―categoria 

absolutamente primária da vida‖. Como categoria primária o jogo não pode ser 

analisado do ponto de vista dos constructos mentais que polarizam arbitrariamente: 

objetivo e subjetivo; razão e sensibilidade; intelecto e emoção; mente e corpo; lógico e 

ilógico; certo e errado ou verdadeiro e falso. As dicotomias são, no pensamento de 

Huizinga, criadas pelo próprio jogo e, portanto, o jogo abarca a dualidade e só pode ser 

compreendido, por isso, enquanto totalidade.   

É precisamente pela noção de totalidade apresentada por Huizinga que 

considerei a natureza do jogo, alinhada aos novos paradigmas emergentes, como 

holística ou sistêmica. A noção de totalidade parece resumir a visão de jogo de 

Huizinga, e também parece responder a pergunta deste subtópico. Afinal, como explicar 

o jogo? Como explicar algo anterior à humanidade e que ao mesmo tempo a abarca 

completamente? De acordo com Huizinga, ―o jogo é uma função da vida, mas não é 

passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos‖ (HUIZINGA, 

2000, p.9).  

Se não podemos limitar o jogo a termos lógicos (porque ele é supralógico), 

biológicos (porque ele é suprabiológico
9
) e mesmo estéticos (embora estética e jogo 

estejam unidos, a estética também é insuficiente para definir o jogo); para Huizinga 

deveríamos, então, limitarmo-nos simplesmente a aceitar o jogo como ―uma função da 

vida‖ (HUIZINGA, 2000, p.9). Uma função cujo conceito ―deve permanecer distinto de 

                                                 

 

 

9
 ―A vida social reveste-se de formas suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a 

forma de jogo, e é através deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do mundo.‖ 

(Huizinga, 2000, p.37). 
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todas as outras formas de pensamento através das quais exprimimos a estrutura da vida 

espiritual e social‖ (HUIZINGA2000, p.9). Algo muito semelhante à conclusão de 

Turner sobre a indefinição do jogo.  

No texto Playing
10

 (1995), Schechner pergunta ―Por que definir?‖: 

Talvez os acadêmicos devessem declarar uma moratória para a definição do 

jogo. Talvez, como disse Victor Turner em um dos seus últimos escritos, o 

jogo é indefinível. "Como eu vejo", escreveu Turner, "o jogo não se encaixa 

em nenhum lugar particular, é transiente e é recalcitrante para a localização, 

colocação, fixação - um coringa no ato neuro-antropológico‖ (1983:233). 

(SCHECHNER, 1995, p.24). 

 Para Turner o jogo está além da estrutura (ou do estrutural), ele é 

―antiestrutural‖. Isso indica que o jogo veio antes das próprias estruturas e é responsável 

por sua constante renovação, algo que entendo muito próximo das teorias de Huizinga. 

O jogo não se localiza, não se encaixa em lugar algum da mente racional porque o jogo 

é suprarracional.  

Schechner parece não concordar com a conclusão de Turner de que o jogo ―é 

uma atividade, ou set de atividades – que são categoricamente incategorizáveis, o ‗anti‘ 

por meio do qual qualquer outra categoria é desestabilizada. Mas mesmo o panegírico 

de Turner é cheio de contradições‖ (SCHECHNER, 1995, p.25). Schechner sugere que 

o problema da intratabilidade do jogo não impede sua categorização, formulando ele 

próprio uma classificação com seis categorias: estrutura, processo, experiência, função, 

ideologia e enquadramento, o que veremos no final deste capítulo.  

Como está sendo dito que o jogo desafia a criação de novas estruturas de análise, 

é preciso salientar que isso, realmente, não impede as categorizações, como as de 

Caillois e Schechner, as quais são importantes exercícios reflexivos. 

                                                 

 

 

10
 In: The Future of Ritual: writings on culture and performance, 1995. 
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Uma vez que não pode ser completamente compreendido dentro dos parâmetros 

racionais, humanos e civilizatórios, embora constitua base de todas essas coisas, o jogo 

escapa aos limites da análise e desafia a criação de novas estruturas de pensamento que 

possam abarcar sua amplitude e multiplicidade.  

A visão de jogo como ―totalidade‖ parece traduzir essa categoria de pensamento 

que transcende os limites da razão, das funções biológicas e mesmo da estética. Para 

Huizinga, como estamos ainda explorando essa totalidade chamada ―jogo‖, ―teremos, 

portanto, de limitar-nos a descrever suas principais características‖ (HUIZINGA, 2000, 

p.9). 

3.4) Etimologias, Definições e Características Gerais do Jogo 

Afinal, dada a abrangência da definição do jogo como fator da cultura, será que 

podemos falar de características gerais ou universais? Este é um questionamento 

colocado por Schechner: ―Existem características universais de jogo, como Johan 

Huizinga (...) afirma, ou o jogo é especificado de acordo com a cultura?‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.116). Como no caso da abordagem funcional, que, apesar de 

suas limitações, fomenta discussões e reflexões profícuas, da mesma forma 

―características gerais‖ podem ser úteis quando evitamos o perigo de enquadrá-las como 

verdades absolutas.  

Penso que Huizinga estava ciente disso, pois embora as características 

fundamentais do jogo (elencadas por ele) sejam centrais na sua argumentação, ele 

procura deixar claro que tais características estão fundamentadas nas ―línguas europeias 

modernas‖ (HUIZINGA, 2000, p.24). Ou seja, numa visão eurocêntrica do jogo. Não 

obstante limites e preconceitos da época e do autor, Huizinga procura contextualizar e 

problematizar (na medida do possível) suas próprias referências. Ele discute etimologias 

da palavra em diversas culturas, oferecendo um amplo espectro de noções sobre o jogo 

(ocidentais e orientais). Assim, ―características gerais‖ estão intimamente relacionadas a 

uma ―definição geral‖, que segundo Schechner, no caso do ―jogo é algo muito difícil de 

definir ou pontuar‖ (SCHECHNER, 2012, p.92). 



102 

 

De acordo com Huizinga, as línguas europeias modernas, em seu 

desenvolvimento histórico, constituíram o jogo (e esse é o senso comum ocidental sobre 

o jogo) como algo ―não sério‖, exterior à vida cotidiana, livremente consentido, 

desinteressado e capaz de arrebatar o jogador completamente. Huizinga apresenta essas 

concepções como características formais do jogo. Com isso entendo que ele não está 

delimitando regras universais para o jogo, mas sim características que correspondem à 

visão formal do jogo segundo as línguas europeias modernas, da qual deriva, de uma 

maneira geral, a concepção ocidental de jogo.  

Embora sob nossas referências tenhamos nossa própria noção convencionada de 

―jogo‖, outras culturas deram outros sentidos e interpretações ao longo da história. O 

espectro multifacetado que nos é oferecido pelo jogo muitas vezes nos faz perder de 

vista sua totalidade, sua ―categoria geral‖, sua ―única palavra‖ (HUIZINGA, 2000, 

p.25). De acordo com Huizinga, muito embora as práticas de jogos sejam semelhantes 

entre as culturas, o desenvolvimento da língua e a elaboração do conceito são 

muitíssimo diferentes. A multiplicidade de termos, tipos e formas de jogo dificulta uma 

generalização. Portanto, muito embora as sociedades humanas joguem de forma 

semelhante, seu pensamento sobre o jogo diverge. Isso indica, mais uma vez, a 

dificuldade de se racionalizar sobre o jogo.  

Talvez por isso a noção de um ―conceito geral do jogo‖ seja um fato recente na 

história: ―Há diversos indícios que mostram que a abstração de um conceito geral de 

jogo foi, em algumas culturas, tão tardia e secundária como foi primária e fundamental a 

função do jogo‖ (HUIZINGA, 2000, p.25). Também é preciso considerar que a falta de 

um termo único, "uma palavra indo-européia comum para o jogo é outro elemento 

indicador do caráter tardio do surgimento de um conceito geral de jogo‖ (HUIZINGA, 

2000, p.25).  

Para Huizinga, ludus, do latim, é o termo mais abrangente, englobando numa só 

palavra um largo espectro de tipos de jogos: 

Contrastando fortemente com a heterogeneidade e a instabilidade das 

designações da função lúdica em grego, o latim cobre todo o terreno do jogo 

com uma única palavra: ludus, de ludere, (...) abrange os jogos infantis, a 

recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de 

azar. Na expressão lares ludentes, significa "dançar". Parece estar no primeiro 

plano a idéia de "simular" ou de "tomar o aspecto de". Os compostos alludo, 
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colludo, illudo apontam todos na direção do irreal, do ilusório (HUIZINGA, 

2000, p.29). 

O termo ludus (jogos) vem de ludere (jogo). Desta forma, ludus pode ser 

considerado uma categoria abrangente capaz de incluir praticamente todos os aspectos 

do jogo. Ludere, tendo como primeiro plano o irreal ou ilusório, compartilha a metáfora 

do mundo-jogo, ou do ―illudo‖. De acordo com Huizinga, ludus desapareceu sem deixar 

vestígio nas línguas românticas: ―desde muito cedo, ludus foi suplantado por um 

derivado de jocus, cujo sentido específico (gracejar, troçar) foi ampliado para o de jogo 

em geral
11

‖ (HUIZINGA, 2000, p.29).  

Isso explica, em parte, a dificuldade, a exemplo do português, de se alcançar um 

conceito abrangente de ―jogo‖ e ―seja qual for a língua que tomemos como exemplo, 

sempre encontramos uma tendência constante para enfraquecer a ideia do jogo‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.29). 

Sobre as características formais do jogo, Huizinga adverte que: ―Devemos aqui 

tomar como ponto de partida a noção de jogo em sua forma familiar, isto é, tal como é 

expressa pelas palavras mais comuns na maior parte das línguas européias modernas, 

com algumas variantes.‖ (HUIZINGA, 2000, p.24). Considerando o amplo e complexo 

problema do jogo e partindo da referência ocidental-europeia, Huizinga define o jogo 

assim: 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo (grifo meu), 

poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como 

"não-séria" e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver 

o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e 

qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, 

praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa 

ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a 

rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do 

                                                 

 

 

11
 ―É o caso do francês jeu, jouer, do italiano gioco, giocare, do espanhol juego, jugar, do português jogo, 

jogar, e do mesmo joc, juca. Deixamos aqui de lado o problema de saber se o desaparecimento de ludus e 

ludere se deve a causas fonéticas ou semânticas‖. (Huizinga, 2000, p.29) 
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mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2000, 

p.14). 

Caillois considera esta definição ao mesmo tempo ampla e limitada: 

―Semelhante definição, em que todas as palavras são, no entanto, preciosas e cheias de 

sentido, é ao mesmo tempo demasiado ampla e demasiado restrita‖ (CAILLOIS, 1990, 

p.24). O próprio Huizinga argumenta que essa definição de jogo, apesar da amplitude, é 

limitada pelas línguas europeias modernas que lhe sustentam. Desta forma, para 

Huizinga ela não é em absoluto uma definição global, mas antes uma visão parcial, 

alocada na percepção eurocêntrica tardia do jogo, mas que constitui a base do senso 

comum, das ideias ocidentais ou ‗ocidentalizadas‘ sobre o jogo. Em outras palavras, 

para Huizinga esta definição ‗eurocêntrica‘ pode servir de ponto de partida para a crítica 

sobre as convenções ocidentais do jogo. 

Caillois, por sua vez, circunscreve uma menor abrangência ao conceito. Ele 

oferece e sugere uma definição que seja ampla, mas não tão ampla. Em primeiro lugar 

ele aponta a relação do jogo com o ―mistério‖ ou com o ―sagrado‖, associação 

persistente na obra de Huizinga, exemplo de uma amplitude para o autor exagerada. 

Caillois parece estabelecer diferença entre jogo e ritual, na medida em que, quando o 

ritual se torna ―instituição‖, não pode ser mais entendido como ―jogo‖. 

É sem dúvida meritório e fecundo ter detectado a afinidade existente entre o 

jogo e o segredo ou o mistério, só que esta conivência não pode, porem, 

inserir-se numa definição de jogo, na medida em que este é, o mais das vezes, 

espetacular, para não dizer ostentatório. É indiscutível que o segredo, o 

mistério, o travesti, enfim, se prestam para uma actividade de jogo, mas 

convirá acrescentar desde já que esta atividade se exerce necessariamente em 

detrimento do secreto e do misterioso. Ela expõe-no, publicita-o e, de certa 

forma, gasta-o. Numa palavra tende a tirar a sua característica mais essencial. 

Pelo contrário, quando o segredo, a máscara, o disfarce cumprem uma função 

sacramental, podemos estar certos de que ai não há jogo, mas instituição 

(grifo meu). Tudo o que é, naturalmente, mistério ou simulacro esta próximo 

do jogo. Mas é também preciso que a componente de ficção e divertimento 

prevaleça, isto é, que o mistério não seja venerado e que o simulacro não seja 

início ou sinal de metamorfose e possessão (CAILLOIS, 1990, p.24). 

Para Caillois, o jogo se limita ao divertimento e não pode existir na seriedade da 

vida, pois perderia com isso sua principal qualidade. Desta forma, faz contraponto à 

noção de Huizinga trazendo a possibilidade de outra visão, o que problematiza e 

enriquece a discussão. Caillois enfatiza que o jogo é uma atividade que ―não é pra 
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valer‖, totalmente distanciada da vida cotidiana ao ponto de, na sua visão, existir a 

possibilidade do real corromper os jogos.  

 A sua opinião parece ir diametralmente contra o posicionamento de Huizinga de 

que as instituições (sejam elas religiosas, filosóficas, jurídicas, científicas, etc.) são 

jogos sociais. Huizinga se esforça em demonstrar que o fato de ser jogo não desqualifica 

a condição de sagrado ou de seriedade, sua argumentação é de que a oposição - jogo X 

seriedade - é falha, um exemplo disso é que o jogo tanto das crianças como dos adultos 

pode ser profundamente sério.  

Encontramo-nos aqui em regiões difíceis de penetrar, tanto pela psicologia 

quanto pela filosofia. São questões que tocam no que há de mais profundo em 

nossa consciência. O culto é a forma mais alta e mais sagrada da seriedade. 

Como pode ele, apesar disso, ser jogo? Começamos por dizer que todo jogo, 

tanto das crianças como dos adultos, pode efetuar-se dentro do mais completo 

espírito de seriedade. Mas irá isto a ponto de implicar que o jogo continua 

sempre ligado à emoção sagrada do ato sacramental? Quanto a isto, nossas 

conclusões são de certa maneira obstruídas pela rigidez de nossas idéias 

habituais. Estamos habituados a considerar o jogo e a seriedade como 

constituindo uma antítese absoluta. Contudo, parece que isto não permite 

chegar ao nó do problema (HUIZINGA, 2000, p.17). 

Para Huizinga, a distinção entre divertimento e seriedade, ou entre profano e 

sagrado, é consequência da rigidez das ideias habituais. E para entender o jogo é 

possível ir além desta rigidez? No pensamento de Schechner, o problema do jogo 

(apesar dos avanços) está longe de ser resolvido, ―provavelmente, nunca pode sê-lo, 

pois o conflito não está nas informações ou interpretações, mas nas visões de mundo 

basilares‖ (SCHECHNER, 2012, p.115). 

O que concluo disso é que o entendimento do jogo e seu pleno exercício 

envolvem e demandam uma mudança paradigmática radical, ou de visão de mundo 

basilar. 

O jogo da criança serve de notável exemplo de como seriedade, sagrado e jogo 

se unificam, como nesta especial passagem de Huizinga: ―prestemos um momento de 

atenção aos seguintes aspectos. A criança joga e brinca dentro da mais perfeita 

seriedade, que a justo título podemos considerar sagrada. Mas sabe perfeitamente que o 

que está fazendo é um jogo‖ (HUIZINGA, 2000, p.17).  
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Ainda, os povos tribais têm no ritual a mais profunda gravidade e ―é impossível 

perder de vista, por um momento só que seja, o conceito de jogo, em tudo quanto diz 

respeito à vida religiosa dos povos primitivos‖ (HUIZINGA, 2000, p.21). As origens da 

dança, do teatro, da música e das artes plásticas também estão, historicamente, ligadas 

ao sagrado. Para as comunidades tribais tudo é sagrado. Tais divisões em linguagens 

artísticas e o surgimento de profissionais destas linguagens é fruto da industrialização, 

como argumenta Turner (1982). 

Do ponto de vista do jogo como totalidade, tanto o divertimento quanto a 

seriedade fazem parte do jogo, ―a unidade e a indivisibilidade da crença e da 

incredulidade, a indissolúvel ligação entre a gravidade do sagrado e o ‗faz de conta‘ e o 

divertimento, são melhor compreendidas no interior do próprio conceito de jogo‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.21). 

Assim temos duas visões: a de Huizinga, que propõe o jogo como totalidade que 

abarca o sagrado e o profano; e a de Caillois, que propõe uma separação irreversível 

entre a seriedade e o divertimento. Em segundo lugar, Caillois aponta que: ―Os jogos de 

azar, que também são jogos a dinheiro, não têm praticamente lugar na obra de 

Huizinga‖ (CAILLOIS, 1990, p.25).  

Caillois chama atenção não para um possível caráter produtivo do jogo, mas sim 

para a importância cultural dos jogos de azar (quase ausente em Huizinga), uma vez que 

ele concorda com a qualidade improdutiva do jogo, que mesmo em sua forma de jogo 

por dinheiro, ―existe o deslocamento de propriedade, mas não produção de bens‖ 

(CAILLOIS, 1986, p.31). 

Tendo pontuado as diferenças entre Huizinga e Caillois, vejamos suas 

semelhanças. Caillois apresenta, praticamente, as mesmas características do jogo 

enumeradas por Huizinga. Para Caillois o jogo não somente nada produz como é lugar 

de ―gasto total‖ (CAILLOIS, 1986, p.26), é uma atividade que necessita de um espaço 

separado da vida corrente, sendo regulamentada ou fictícia, bem como ―é indiscutível 

que o jogo deve ser definido como uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e 

divertimento‖ (CAILLOIS, 1990, p.26). 
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Resumidamente, as principais características formais do jogo enumeradas por 

Huizinga são:  

1) Liberdade, atividade livre conscientemente tomada; 

2) Evasão do “real”, com a criação de um espaço-tempo próprio e temporário;  

3) Arrebatamento, capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total; 

4) Desinteresse, atividade desligada de todo e qualquer interesse material; 

5) Formação de grupos sociais ―com tendência a rodearem-se de segredo‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.14); 

Para Caillois, ―até o momento, as análises anteriores permitem já definir 

essencialmente o jogo como uma atividade‖ (CAILLOIS, 1986, p.37): 

1) Livre: ―a qual o jogador não poderia ser obrigado sem que o jogo perdesse 

sua natureza de diversão atrativa e alegre‖ (CAILLOIS, 1986, p.37);  

2) Separada: ―circunscrita em limites de espaço e tempo precisos e 

determinados antecipadamente‖ (CAILLOIS, 1986, p.37); 

3) Incerta: ―cujo desenvolvimento não poderia estar predeterminado‖ 

(CAILLOIS, 1986, p.37); 

4) Improdutiva: ―por não criar bens, nem riqueza, nem tão pouco elemento 

novo de nenhuma espécie, e salvo o deslocamento de propriedade‖ (CAILLOIS, 1986, 

p.37); 

5) Regulamentada: ―submetida a convenções que suspendem as leis ordinárias 

e instauram momentaneamente uma nova legislação, que é a única que conta‖ 

(CAILLOIS, 1986, p.38); 
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6) Fictícia: ―acompanhada de uma consciência específica de realidade 

secundária ou de franca irrealidade em comparação com a vida corrente‖ (CAILLOIS, 

1986, p.38). 

 Resumidamente num quadro comparativo: 

CARACTERÍSTICAS FORMAIS DO JOGO 

J. HUIZINGA R. CAILLOIS 

1) Liberdade 1) Livre 

2) Evasão do ―real‖ 2) Separada 

3) Arrebatamento 3) Incerta 

4) Desinteresse 4) Improdutiva 

5) Formação de grupos sociais 5) Regulamentada 

6) - 6) Fictícia 

 

No quadro comparativo fica clara a semelhança de visão dos dois autores, 

entretanto, é necessário enfatizar que Caillois toma estas características de forma mais 

radical do que Huizinga, que por sua vez deixa claro que se tratam de características 

formais do jogo, fundamentadas na substituição de ludus por jocus nas línguas 

modernas europeias, o que historicamente enfraqueceu a noção de jogo como totalidade.  

Assim considerado, ambos os autores partem do pressuposto de que o jogo é 

uma atividade livre e separada da vida cotidiana. Também ambos apontam para a sua 

improdutividade, Huizinga pelo desinteresse material e Caillois pela própria natureza 

improdutiva do jogo.  

Onde Huizinga coloca o arrebatamento, capaz de absorver completamente o 

jogador ou o espectador, Caillois fala da necessidade da incerteza do resultado. Para 

Caillois a incerteza do jogo é o que garante o envolvimento do jogador no jogo.  

 Por fim, Huizinga coloca a formação dos clubes de jogo (que assumem as mais 

variadas formas) e Caillois, por sua vez, destaca duas características que são inerentes 

ao jogo: as regras e a ficção. Para Caillois, a ficção é um jogo de ―livre improvisação‖ 

que se opõe ao jogo de regras fixas das atividades regulamentadas, como os esportes. 

Para Caillois, o jogo é fictício ou regulamentado. Estabelecer uma diferença entre essas 
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duas instâncias não é tarefa simples, pois como reconhece Caillois: ―em si mesma a 

regra cria ficção‖ (CAILLOIS, 1986, p.28). Ao que parece, todos somos contraditórios 

quando se trata do jogo! 

Tais características, tanto na visão de Huizinga como de Caillois (apesar da 

amplitude de visão), sustentam uma ideia de jogo um tanto quanto ingênua, limitada 

pela afirmação de uma suposta liberdade ou livre consentimento, pois os jogos também 

podem profundos e obscuros (Geertz, 1980; Schechner, 2012). 

A característica de ―evasão do real‖ de Huizinga e as características de ―fictícia‖ 

e ―separada‖ de Caillois formam paralelos. A questão da separação com a vida 

cotidiana, ou melhor dizendo, com o trabalho, toma novas proporções com as reflexões 

de Turner que lança luz sobre essa noção ocidental, contextualizando-a como fruto da 

Revolução Industrial que instaurou a divisão entre trabalho e jogo, ou entre trabalho e 

tempo livre.  

Finalmente, estas características correspondem a uma noção de jogo que é 

limitada por um suposto divertimento, sobre o qual Schechner diz que ―os perigos do 

jogar são mascarados pela assertiva de que o jogo é ‗divertido‘, ‗voluntário‘, ‗efêmero‘, 

ou uma atividade de lazer. Essas são crenças modernas ocidentais, e dificilmente 

verdadeiras‖ (SCHECHNER, 2012, p.96).  

Veremos no próximo tópico a classificação dos jogos de Caillois em quatro 

categorias: Agon (competição), Alea (sorte), Mimicry (simulação) e Ilinx (vertigem). 

Huizinga não criou uma classificação para os jogos, entretanto, ele explorou de forma 

central em sua tese o aspecto da competição.  

Huizinga elegeu o caráter agonístico como principal ponto em comum entre 

atividades aparentemente tão distintas como direito, guerra, filosofia, ciência e artes, 

para agregá-las sob a égide do jogo, parece evidente que a categoria agon é vital ao 

jogo. Junto à competição os aspectos da sorte e com ela a aposta estão conjugados em 

Homo Ludens.  
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Entretanto, é Roger Caillois quem irá desenvolver uma classificação geral dos 

jogos dentre outras importantes contribuições ao campo. 

3.5) A Máscara e a Vertigem 

O sociólogo, crítico e ensaísta francês Roger Caillois (1913- 1978) foi o 

principal teórico a dar continuidade às teorias de Huizinga, trazendo grandes 

contribuições ao desenvolvimento do campo de pesquisa do jogo. Em sua célebre obra 

Os Jogos e os Homens: a Máscara e a Vertigem (1958), dentre suas importantes 

contribuições estão: a classificação em quatro categorias dos jogos; a construção de uma 

sociologia a partir de correlações entre as categorias e as sociedades; também sua 

importante relação de oposição inerente ao jogo, os jogos de livre improvisação e os 

jogos de regras fixas, uma noção muito pertinente e utilizada por Schechner. 

3.5.1)  A Classificação dos Jogos 

Em Os Jogos e os Homens (1958), Caillois apresenta sua classificação dos jogos 

em quatro categorias fundamentais:  

-Agon (Competição), ―onde a decisão depende do jogador‖: Esportes, jogos de 

mesa e tabuleiro, duelos e torneios; brincadeiras de filhotes de gatos e cachorros, duelos 

amistosos entre cavalos, jogos de perseguição em várias espécies; nas crianças existem 

os jogos de resistência. Em suma, ―forma pura do mérito pessoal e serve para o 

manifestar‖ (CAILLOIS, 1990, p.35); 

-Alea (Sorte), ―onde a decisão não depende do jogador‖: Jogos de azar, risco, 

apostas; equilíbrio entre risco e lucro; cassinos, loterias, dados; 

-Mimicry (Simulação), o ―como se‖: jogar a crer, fazer crer a si próprio, jogos de 

simulação (dança, pantomima, mímica, teatro); máscara e disfarce; mimetismo dos 

insetos; tendência à imitação nos vertebrados, jogos dramáticos infantis (a criança imita 

o adulto); 

-Ilinx (Vertigem), um ―estado orgânico de confusão e desordem‖: ―pânico 

voluptuoso‖, o popularmente conhecido ―frio-na-barriga‖; transe e transcendência, 

prática dos dervixes dançarinos; jogos de rotação nas crianças, parque de diversão; 
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álcool e drogas; correr atrás do próprio rabo ou correr até a exaustão nos animais, 

pânico dissimulado de antílopes, gazelas e cavalos selvagens, ―Mas os maiores 

amadores dos jogos de vertigem são as aves‖ (CAILLOIS, 1990, p.46);  

Com estes exemplos Caillois buscou contemplar uma máxima diversidade de 

jogos dentro de uma mesma categoria, a fim de ressaltar suas qualidades fundamentais. 

Para tal, ele não diferencia os jogos das crianças daqueles dos adultos, procurando ainda 

fazer referência aos jogos dos animais. Para este último ele utiliza, principalmente, o 

trabalho de Karl Gross (1861-1946), filósofo alemão, psicólogo e teórico do jogo. 

Escreveu The Play of Animals (1898) e The Play of Man (1901), um impressionante 

estudo sobre a psicologia animal para a construção de uma teoria do jogo.  

Como no caso das características funcionais e formais do jogo, tais categorias de 

classificação, longe de serem verdades absolutas, são úteis por possibilitarem exercícios 

de reflexão. Para Schechner, ―essa divisão em quatro categorias básicas é útil, por um 

lado. Porém, pode-se logo perceber que o jogar atual está mais para a combinação 

destas categorias do que para a sua distinção‖ (SCHECHNER, 2012, p.99). 

Não somente o ―jogar atual‖, mas penso que o jogar em si mesmo é resultado de 

uma dinâmica entre estas quatro categorias, onde as percebo mais como um emaranhado 

ou mistura de forças ou aspectos primordiais. Como diferentes receitas (mais um pouco 

disso, menos daquilo), contrabalançando os ingredientes, onde cada resultado geraria 

um tipo singular de jogo. 

Por exemplo, o pôquer envolve tanto a agon quanto a alea, e mais que um 

toque de mimicry (a famosa ―cara de pôquer‖, assumida pelos melhores 

jogadores). As tragédias gregas delineiam o poder e o pathos por meio de uma 

combinação de alea e agon – destino e conflito -, enquanto que as 

performances de dramas são mimicry. A ―dança das cadeiras‖, entre outras 

brincadeiras infantis, combina o ilinx e a agon. Os mascarados do carnaval 

combinam todas as quatro categorias. E assim por diante. O próprio Caillois 

reconheceu isso, afirmando que a corrida de cavalos combina as categorias 

agon, alea e mimicry (SCHECHNER, 2012, p.100). 

De acordo com Caillois, ―para aqueles que não participam qualquer agon é um 

espetáculo. Só que é um espetáculo que, para ser válido, exclui o simulacro‖ 

(CAILLOIS, 1990, p.42). Relações de exclusão podem ser problemáticas, pois como 

conceber ―espetáculo‖ sem ―simulacro‖? O atleta que se apresenta no estádio não me 
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parece mais ―verdadeiro‖ do que o ator da novela. De certa forma, todos estão 

interpretando seus papéis, como postulou Goffman (1956), treinando seus 

comportamentos para exercer suas performances. 

Atletas podem se tornar ricos e famosos, verdadeiros heróis mitológicos, como 

as estrelas de Hollywood ou como os dramaturgos das tragédias gregas, como 

Eurípedes. Inclusive, as tragédias gregas serviam às gigantescas competições de suma 

importância para a cultura grega.   

Alea parece de todas as categorias a mais escorregadia, pois quais eventos não 

estão sujeitos à sorte ou a falta dela? Ou não podem servir de aposta? Parece-me 

impossível tirar o aspecto da sorte de qualquer tipo de jogo, bem como é difícil 

especificar tipos para esta categoria, pois o risco e a aposta parecem servir a qualquer 

tipo de jogo. Interessante notar que Caillois encontra em Gross exemplos de jogos de 

animais com caráter de competição, simulação e vertigem, não encontrando exemplo 

para similares dos jogos de azar. Caillois atribui o fato à ausência daquilo que só ―uma 

reflexão objectiva e calculista é capaz‖ (CAILLOIS, 1990, p.39).  

A diferenciação conceitual proposta pela classificação de Caillois faz ressaltar 

dois aspectos sumamente importantes, que se ofuscam perante as glórias de agon e alea, 

e que Caillois tem o mérito de destacar e dar-lhes verdadeira substância: A Máscara e a 

Vertigem. 

Huizinga diz que a função básica do jogo tem dois aspectos: a luta e a 

representação (a antiga língua sânscrito coloca ainda o sacrifício como um terceiro 

aspecto). O aspecto da luta sobressai em Homo Ludens, já a representação toma voz e 

corpo em Caillois. A categoria mimicry é o lugar das artes, em especial das artes 

cênicas, instância onde a mímica e o disfarce imperam. A função básica de 

representação das coisas, o ―como se‖, o ―fazer crer‖, também central na reflexão sobre 

performance. 

Por que Caillois elege a palavra mimicry, quando existe um termo grego dado 

por Aristóteles – mimesis – que descreve tão bem o fenômeno da simulação? Talvez, 

mimesis fique circunscrita ao fenômeno da tragédia, ao fenômeno teatral ou cênico, que 

como sugere Caillois, é um ―adestramento‖ (ou refinamento) da mimicry, o impulso 
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primordial, até transformá-la em ―arte‖ de ―sofisticadas técnicas‖ (CAILLOIS, 1990, 

p.52) como o teatro, a dança e o circo.  

A simulação como aspecto fundamental ao jogo é anterior à humanidade, 

estando presente nos animais. Mimicry é ―mimetismo‖, característica genética de alguns 

insetos em se disfarçar como seus predadores ou se mesclar ao meio ambiente. Com 

isso, Caillois chamou atenção para a natureza fundamental da simulação: ―Decidi 

designar estas manifestações pelo termo mimicry, que, em inglês designa o mimetismo, 

nomeadamente dos insetos, com o propósito de sublinhar a natureza fundamental e 

radical, quase orgânica, do impulso que a suscita‖ (CAILLOIS, 1990, p.40). 

Junto a mimicry, a categoria Ilinx (ou vertigem) dá lugar a outro aspecto ainda de 

mais difícil apreensão do que a representação, também bastante explorado pelos 

animais, pelas crianças e sociedades tribais (sem falar nos artistas). Trata do transe e da 

transcendência, bem como do atordoamento e da adrenalina. Caillois escolheu do grego 

a palavra ilinx ―para abarcar as diversas variedades de uma tal exaltação, que é um 

atordoamento simultaneamente orgânico e psíquico (...) nome grego para o turbilhão das 

águas e de que deriva precisamente, na mesma língua, o designativo de vertigem 

(ilingos)‖ (CAILLOIS, 1990, p.45).  

A máscara e a vertigem, mimetismo dos insetos e turbilhão das águas, com tais 

denominações Caillois poeticamente nos leva a ver os aspectos da simulação e da 

vertigem na natureza. 

3.5.2) Da Paidia ao Ludus ou “da Turbulência à Regra” 

Além da divisão em quadrante, Caillois sugere uma relação de oposição, que ele 

chamou de Da Turbulência à Regra, entre dois aspectos ou polos fundamentais: a livre 

improvisação e as regras fixas, ou da paidia ao ludus. Caillois toma o termo paidia 

como o ―poder original de improvisação‖ (CAILLOIS, 1990, p.48).  

O filólogo alemão, Werner Jaeger (1888 – 1961) em seu tratado sobre a cultura 

grega, Paidéia: A Formação do Homem Grego (1986) realiza um profundo estudo sobre 

os ideais de educação na Grécia Antiga. Paidéia é o termo que traduz o sentido de 
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educação na civilização grega, ou o que Werner chama de a formação do homem grego. 

Não encontrei referência em Wermer sobre a relação da paidéia com o termo paidia de 

Caillois. 

Em seu estudo semântico, Huizinga também não se refere à paidia como raiz 

grega que designa o jogo infantil, mas sim a raiz inda: 

O grego tem na desinência -inda uma designação extremamente curiosa e 

específica para os jogos infantis. (...) Contrastando com esta designação única 

dos jogos infantis, a língua grega possui nada menos de três palavras diferentes 

para designar o jogo em geral. (...) Comparado com παιδια, o outro termo que 

designa o jogo — άθύφω, άθύφμα— fica numa posição de segundo plano. Está 

mais ligado às idéias de frivolidade e futilidade (HUIZINGA, 2000, p.25). 

 Desta forma, o termo usado por Caillois não foi localizado, mas o sentido da 

existência da polarização entre o jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação é 

uma noção bastante útil. A visão de duas forças opostas e complementares corresponde 

ao pensamento de Huizinga do jogo como fruto da dualidade e é também central no 

pensamento de Schechner.  

Como ressaltado por Schechner, dentre a multiplicidade e exagerada 

abrangência das questões suscitadas pelo jogo é possível distinguir dois tipos do jogar: 

―O primeiro tipo do jogar é limitado por regras: todos os jogadores aceitam as regras 

que lhes são impostas e são iguais perante a lei. O segundo tipo de jogar é nietzschiano: 

os deuses podem mudar as regras do jogo a qualquer momento, e, portanto, nada é 

certo‖ (SCHECHNER, 2012, p.95).  

Caillois chama o jogo limitado por regras de ludus e o jogo de livre 

improvisação, ou nietzschiano, de paidia.  

Numa extremidade, reina, quase absolutamente, um princípio comum de 

diversão, turbulência, improviso. E despreocupada expansão, através do qual se 

expressa uma certa fantasia contida que se pode designar por paidia. Na outra 

extremidade (...) uma necessidade crescente de se subordinar as regras, 

convencionais, imperiosas incómodas. (...) Designo por ludus essa segunda 

componente (CAILLOIS, 1990, p.32). 

O primeiro tipo do jogar é um caos de efervescente criatividade e liberdade, 

onde ―o céu é o limite‖, reino da liberdade de criação, da livre improvisação e 
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expressão. ―A tal poder original de improvisação e de alegria geral, chamo eu paidia‖ 

(CAILLOIS, 1990, p.48).  

O segundo tipo do jogar é arbitrariamente regulamentado, ou seja, criam-se 

regras que todos cumprem e fingem tratar como verdade absoluta. Tais regras 

promovem desafios que, em última instância, levam a uma necessária auto superação. 

―A paidia conjuga-se com o gosto pela dificuldade gratuita a que proponho chamar 

ludus‖ (CAILLOIS, 1990, p.48). 

Refletir sobre o ludus como em oposição a outra palavra é desafiante, porque 

ludus é um termo abrangente. De acordo com Huizinga existe um forte contraste entre o 

grego e o latim, entre a heterogeneidade e a instabilidade dos termos usados para 

designar o jogo em grego e o latim que com uma única palavra – ludus – abrange ―os 

jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os 

jogos de azar‖ (HUIZINGA, 2000, p.29).  

Ludus também designa escola, notadamente a escola de gladiadores, que figura 

dentre os jogos favoritos dos romanos. Como argumenta Caillois, ludus se relaciona ao 

treino e à habilidade, ―aquisição de um saber prático‖ (CAILLOIS, 1990, p.52); o que 

torna suas possibilidades ―quase infinitas‖ (CAILLOIS, 1990, p.52). A diferença com 

agon seria, para Caillois, a justificativa que ludus não tem um adversário, mas sim um 

obstáculo a ser vencido ou superado. 

A relação do ludus com a mimicry oferece um bom exemplo do sentido 

fundamental de ludus como ―adestramento‖: ―Mas é a representação teatral que, 

fornecendo a união essencial, disciplina a mimicry até a transformar numa arte (...), de 

sofisticadas técnicas, de subtis e complexos recursos‖ (CAILLOIS, 1990, p.52). 

De acordo com Schechner, instaurada a racionalidade por Platão e Aristóteles: 

O jogo livre foi substituído por jogo regido por regras. O jogo livre, paidia, foi 

incluído ou regido por comportamentos comandados por regras, ludus. Caillois 

usa a palavra grega paidia (relacionada a palavra criança) para significar uma 

espontânea explosão, de jogo, turbulenta e irrestrita. Por outro lado, o latino 

ludus significa um jogo comandado por comportamento regido por regra. Esse 

uso distinto entre paidia e ludus é negligenciado por muitos teóricos, que se 
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baseiam exclusivamente nas variações de ludus – lúdico, ilusão, desilusão, 

ridículo, etc. (SCHECHNER, 2012, p.115). 

 Para Schechner, a paidia que fora expulsa pelo racionalismo retorna na filosofia 

de Nietzsche, no princípio da incerteza de Heisenberg (um dos pais da física quântica), e 

na noção de ―desconstrução‖ de Derrida (SCHECHNER, 2012, p.115). Vanguardas 

artísticas, teorias do inconsciente na psicanálise, do jogo na pedagogia, educação, artes, 

matemática e economia. Para Schechner a paidia representa o próprio retorno do jogo 

como categoria de pensamento, onde ―recuperou muito do seu poder, quiçá sua condição 

divina. Mas a questão está longe de ser resolvida‖ (SCHECHNER, 2012, p.115). 

Paidia, segundo Caillois, é um termo que ―abrange as manifestações 

espontâneas do instinto de jogo‖ (CAILLOIS, 1990, p.50), é uma recreação espontânea, 

totalmente associada aos jogos infantis, especialmente das crianças pequenas e dos 

animais. Entendo que o que Caillois está chamando de paidia é energia criativa em 

potencial, impulso primordial do jogo e em oposição a ela existe outra tendência 

igualmente forte (e primordial) de ordenar o caos, discipliná-lo e canalizá-lo em ações 

produtivas. Assim, para Caillois, ludus ―surge como complemento e adestramento da 

paidia, que ele disciplina e enriquece‖ (CAILLOIS, 1990, p.50). 

Resta saber se essa polarização entre paidia e ludus apresentada por Caillois não 

seria uma confissão de sua concordância com a visão de Huizinga do jogo como 

totalidade (ou seja, um conjunto de forças opostas e complementares). Poderíamos, 

talvez, dizer que paidia é o divertimento e ludus, por sua vez, a seriedade? Huizinga 

considerou como falha a antítese jogo X seriedade, uma vez que a ideia de jogo é mais 

abrangente do que a própria noção de seriedade. 

O significado de "seriedade" é definido de maneira exaustiva pela negação de 

"jogo" — seriedade significando ausência de jogo ou brincadeira com nada 

mais. Por outro lado, o significado de "jogo" de modo algum se define ou se 

esgota se considerado simplesmente como ausência de seriedade. O jogo é uma 

entidade autônoma. O conceito de jogo enquanto tal é de ordem mais elevada 

do que o de seriedade. Porque a seriedade procura excluir o jogo, ao passo que 

o jogo pode muito bem incluir a seriedade (HUIZINGA, 2000, p.36). 

Huizinga demonstra, através do estudo linguístico, que o antagonismo jogo-

seriedade é recente e falho, ele diz que há indícios de ―que a abstração do antônimo de 

jogo é conceptualmente incompleta‖ (HUIZINGA, 2000, p.35). Além da possibilidade 

de não ter um antônimo, o jogo tem suas próprias polaridades, que para Huizinga andam 
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entre a frivolidade e o êxtase; ou entre o divertimento e a seriedade; ou ainda entre o 

prazer e o risco.  

A seriedade tanto não consegue excluir o jogo como é por ele abarcada, fato é 

que o jogo pode ser muito sério ou muito tenso, mesmo mortal. Se a oposição seriedade 

X jogo é falha, isso parece indicar que o jogo é uma totalidade em si mesmo, ou como 

também disse Huizinga ―uma entidade autônoma‖ (HUIZINGA, 2000, p.36). 

O jogo de livre improvisação de Caillois pode ser entendido como a polaridade 

do livre divertimento e prazer contidos no jogo, enquanto que o jogo de regras fixas 

corresponderia à polaridade do êxtase, seriedade e risco? Afinal, as visões de Huizinga e 

Caillois se aproximam consideravelmente, embora permaneça a diferença fundamental 

de que o jogo em Caillois desconsidera o âmbito do ritual e todas as instituições sociais. 

De certa maneira a posição de Caillois é tomada por Schechner quando faz sua distinção 

conceitual entre jogo e ritual. 

A teoria do jogo de Richard Schechner não esclarece uma definição de jogo e se 

concentra em problematizar ao máximo a questão. De uma maneira geral, a visão de 

Schechner sobre o jogo é muito semelhante à de Huizinga, permanecendo a diferença 

estabelecida por Caillois quando Schechner toma a oposição jogo e ritual como cerne do 

fenômeno da performance. 

3.6) A Teoria do Jogo de Richard Schechner 

Este tópico é dedicado a uma visão mais detalhada da visão do Schechner sobre 

o jogo e suas relações com os estudos desenvolvidos. Como vimos no final do segundo 

capítulo desta dissertação, no mapeamento de como a noção de jogo surge e se 

desenvolve na teoria de Schechner foi observado que o jogo aparece desde os 

primórdios dos estudos da performance. 

Como foi ressaltado, em publicações mais recentes como The Future of Ritual, 

―O Futuro do Ritual‖ (1995), Schechner dedica um capítulo completo ao ―Playing‖ 

(1995, p.24- 44). Este texto se mescla ao ensaio sobre o jogo contido em Introduction to 



118 

 

Performance Studies (2002), publicado como capítulo no livro Performance e 

Antropologia de Richard Schechner (2012), organizado por Zeca Ligiéro. 

Neste ensaio sobre o Jogo (Play – do Introduction to Performance Studies), 

Schechner desenvolve um estudo amadurecido, trazendo muitos questionamentos e 

colocando a complexidade do jogo como um desafio à compreensão. Até agora neste 

capítulo apenas pontuei alguns posicionamentos de Schechner em relação aos estudos 

apresentados.  De forma geral, o ensaio de Schechner entremeia toda a discussão sobre 

o jogo nesta pesquisa. 

Neste tópico final serão apresentadas as teorias do jogo desenvolvidas por 

Schechner neste importante ensaio. Tal como o modelo de sete conceitos sobre o jogo e 

a aproximação com os paradigmas filosóficos e científicos, o que resulta em voos 

ousados e ao mesmo tempo necessários para o entendimento da metáfora hindu Maya-

Lila (ou o mundo de ilusão onde jogam os deuses). Uma metáfora que para Schechner 

traz uma ampla compreensão sobre o jogo, ao entender o ―mundo como um jogo‖.  

Também serão refletidas as distinções entre jogo profundo e jogo obscuro, uma 

noção que Schechner toma emprestado de Clifford Geertz (1980) e que sugere que, 

longe de ser desinteressado e totalmente livre, muitas vezes participamos de jogos sem 

saber que estamos jogando. 

Schechner parte da premissa que o ―jogar – fazendo algo que não é ‗não pra 

valer‘ – está, como ritual, no coração da performance‖ (SCHECHNER, 2012, p.91). 

Schechner argumenta que o ritual é sério e tem autoridade, enquanto o jogo é mais livre, 

permissivo e flexível. ―Para dizer em outras palavras: o comportamento restaurado tem 

a qualidade de não ser completamente ‗real‘ ou ‗sério‘. O comportamento restaurado é 

condicional; ele pode ser revisto‖ (SCHECHNER, 2012, p.91). 

Como a restauração do comportamento se dá através do processo que culmina 

num produto estético, cuja cristalização se aproxima da noção de ritual, poderíamos 

dizer que o jogo é a base da restauração do comportamento? Penso que a noção de 

restauração como um trabalho sobre o comportamento traz em si o próprio sentido de 

jogo. É através dele que os condicionamentos podem ser revistos. 
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3.6.1) Sete Conceitos sobre o Jogo 

Em Performance e Antropologia de Richard Schechner (2012), organizado por 

Zeca Ligiéro, no capítulo ―Jogo‖ (Play – do Introduction to Performance Studies; 2002) 

Schechner desenvolve um sistema de análise que chama de sete conceitos sobre o jogo:  

1) Estrutura, refere-se à qualidade do jogo em ser constituído por sub atos ou 

unidades de comportamento distintas que se encaixam num todo coerente; 

2) Processo, como foram pensadas as estratégias de jogo e como se deu o jogo;  

3) Experiência, estados de humor do jogo, jogo ruim e jogo bom; 

4) Função, qual é o propósito do jogo? Aprendizagem, crescimento, 

criatividade, expressam agressividade; 

5) Desenvolvimento coletivo e individual do jogo, relação do jogo humano com 

o do animal, do adulto com o infantil e da relação do jogo com as artes e 

religião;  

6) Ideologia, equivocadamente pensado como desinteressado, o jogo está 

permeado de valores; 

7) Enquadramento, comportamentos dos participantes do jogo que indicam que 

se trata de um jogo; 

Estes conceitos expressam vários aspectos do pensamento de Schechner sobre o 

jogo e retomam alguns pontos desenvolvidos. O primeiro conceito – Estrutura - refere-

se à qualidade do jogo em poder ser dividido em unidades de comportamento distintas 

que se equilibram num sistema coerente. O jogo cênico é dividido por cenas, atos ou 

quadros; também começa com algum tipo de aquecimento, seguido pelo 

desenvolvimento de jogos elaborados, conclusão dos jogos e esfriamento. 

O jogo de futebol tem dois tempos, o de vôlei três, ou cinco. Quatro são as fases 

dos dramas sociais (ruptura, crise crescente, ação corretiva e reintegração). Três são as 

etapas da tragédia de Aristóteles (começo, meio e fim). Desta forma, o jogo ou a 
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performance evidencia a estrutura de unidades espaço-temporais e atemporais, como 

identificou Turner a respeito do teatro. 

O Processo é um conceito chave. No processo são definidas as regras do jogo. 

Como foram pensadas as estratégias de jogo? E, quais foram seus resultados? Em se 

tratando de rituais, ou performances culturais cristalizadas pela tradição, a pergunta 

pode ser outra: Foram respeitadas todas as regras do ritual? A execução foi perfeita e 

impecável? A performance é fruto de ensaio, seja de livre criação ou de perfeita 

execução do que manda as regras convencionadas.  

Como vimos no segundo capítulo desta dissertação, o processo para Schechner 

está na base da inter-relação entre dramas sociais e dramas estéticos, uma vez que em 

qualquer nível o resultado é alcançado através de um processo constituído por uma 

sequência de etapas. Muito embora as performances culturais sejam diferentes, o 

processo de ensaio é semelhante. 

Criar um processo é uma qualidade do jogo que se aproxima da noção de 

comportamento restaurado, uma vez que podemos considerar que a restauração do 

comportamento se dá através de um processo: ensaio, elaboração, treino, repetição. 

Qualquer processo que toma o comportamento e o restaura utiliza para isso algum tipo 

de ensaio.  

O conceito de Experiência refere-se aos estados de humor do jogo, como quando 

um jogo é considerado ruim ou bom. A experiência tange aquela variável do jogo que 

torna tão difícil sua explicação: o divertimento do jogo. Afinal, por que jogamos? 

Certamente devido ao prazer que o jogo proporciona, seja através da alegria e explosão 

ou através da tensão, estresse e exaustão total. O divertimento pode ser algo muito sério, 

como salientou Huizinga. 

Experiência também é uma noção central da antropologia da performance. Como 

argumentou Turner, a performance é a completude de toda a experiência. Se a 

performance completa a experiência, penso que o jogo proporciona uma experiência. 

Talvez esta seja a diferença mais importante entre o sentido da palavra performance e 

jogo.   
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O conceito de Função se mescla ao conceito de experiência, uma vez que busca 

entender qual é o propósito do jogo. A função abrange a abordagem funcional do jogo: 

exploração, aprendizagem, crescimento, criatividade, sociabilidade, válvula de escape 

da agressividade, dentre outros. 

O conceito de Desenvolvimento coletivo e individual do jogo considera as 

relações do jogo humano com os dos outros animais, como vimos presente desde os 

primórdios da teoria de Schechner, o que também se mescla à abordagem funcional com 

base no estudo do comportamento animal (abordagem etológica do jogo). Como vimos 

no segundo capítulo, estas relações levantam complexas questões como a distinção entre 

jogo e ritual, ficcional e real, bem como colocam o jogo como um padrão de 

comportamento universal, o que reforça a tese de Huizinga do jogo como fator da 

cultura. 

Ao descrever algumas qualidades do jogar, Schechner usa como exemplo os 

jogos das crianças e dos adultos. Longe de serem radicalmente diferentes e mesmo 

opostos, os jogos infantis ou adultos possuem praticamente as mesmas características, 

―envolvendo exploração, aprendizado, o fluxo entre o risco e o ganho ou o 

envolvimento total na atividade por sua própria conta‖ (SCHECHNER, 2012, p.95).  

Schechner aponta que as crianças não são as únicas que vivem jogando, também 

os artistas, negociantes, economistas, jogadores profissionais e outros podem muito bem 

viver jogando. As relações do jogo com as artes e a religião apontam também para a 

tese de Huizinga de que o jogo abrange a religião, o culto e o mito. 

Os últimos conceitos implicam que dentro do jogo existe uma ideologia, disputa 

de ideias, opiniões e tendências facciosas. Para Schechner, o jogo seria 

equivocadamente pensado como desinteressado, porque na verdade ele está permeado 

de valores e disputas ideológicas.  

O enquadramento diz respeito às teorias acerca do comportamento de jogo, onde 

se insere a noção de Bateson de uma metacomunicação da mensagem ―Isto é um jogo‖. 

Como vimos no início deste capítulo, este conceito diz respeito ao interesse nos 

comportamentos dos participantes que indicam que se trata de um jogo. 
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Com estes conceitos Schechner organiza seu pensamento sobre o jogo. É 

possível observar que sobressaem as ideias de Turner sobre a análise das estruturas e 

Schechner traz mais uma vez a noção de processo, não somente central na correlação 

entre dramas estéticos e performances culturais, bem como um aspecto fundamental do 

jogo. Também sobressaem os pensamentos de Huizinga nos conceitos de experiência, 

função e desenvolvimento do jogo.  

3.6.2) Filosofias do Jogo 

As implicações filosóficas do jogo não são poucas. Como os estudos da 

performance evidenciam uma mudança paradigmática, ou de visão de mundo, a 

exemplo da virada performativa na filosofia, linguística, ciências sociais, antropologia, 

educação e artes; o estudo do jogo também está relacionado com as visões de mundo 

basilares que regem os jogos sociais.  

Como argumentou Turner (1974), os dramas sociais são regidos pelos 

paradigmas hegemônicos ou dominantes na cabeça dos atores sociais. E estes 

paradigmas são gerados por metáforas-radicais, ou visões de mundo basilares. 

Como vimos no início deste terceiro capítulo, o paradigma mecanicista entende 

o mundo como uma máquina. A metáfora-radical do ―mundo máquina‖ impôs uma 

visão mecânica da vida biológica que até hoje é dominante no pensamento científico e, 

principalmente, tornou-se senso comum na vida cotidiana. Da maquinaria cósmica e 

divina à maquinaria do corpo humano. Órgãos são vistos como peças mecânicas 

substituíveis, a química fisiológica corporal é tomada como passível de controle e 

manutenção exterior e artificial.  

De forma geral, a metáfora-radical do mundo máquina rege a Era Industrial. 

Neste sentido, a milenar e culturalmente generalizada metáfora-radical do ―mundo 

como um jogo‖ representa o retorno de uma antiga metáfora, mas que atualmente 

resultaria em novos e radicalmente diferentes paradigmas e comportamentos sociais.  

Numa retrospectiva histórica, Schechner considera o jogo como inicialmente 

sinônimo de poder: 
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Aqueles com maior poder – os deuses, os heróis, míticos ou reis – agiam com 

absoluta liberdade, criando suas próprias regras, seguindo seus desejos sem 

restrições. Esses seres jogaram em grande escala. Seu jogar era parte da 

construção do mundo, tanto cósmica quanto socialmente. Um tema básico das 

antigas tragédias gregas é a luta entre o poder irrestrito do ―jogo livre‖ e a 

―regra da lei‖, o comportamento comandado por regras. A quem pertence tal 

poder irrestrito – aos deuses, reis, heróis, natureza? (SCHECHNER, 2012, 

p.114). 

É recorrente na tradição filosófica antiga a alusão ao fato de que os deuses 

jogam e que o próprio mundo nada mais é que o jogo deles. Os deuses jogam, as elites 

vivem de jogos, os privilegiados ou os espertos jogam, enquanto o resto trabalha. Os 

deuses, ou o que for, fazem as suas próprias regras, enquanto o resto obedece à lei 

instituída por eles. De acordo com Schechner, quando Platão e Aristóteles implantam a 

racionalidade como sistema dominante de pensamento, ―o jogo livre é substituído por 

jogos regidos por regras‖ (SCHECHNER, 2012, p.115).  

De acordo com Huizinga, ―a identidade do ritual e do jogo era reconhecida sem 

reservas por Platão, que não hesitava em incluir o sagrado na categoria de jogo‖ 

(HUIZINGA, 2000, p.17). Para Platão o jogo é algo extremamente sério: ―Qual é, então, 

a maneira mais certa de viver? A vida deve ser vivida como jogo, jogando certos jogos, 

fazendo sacrifícios, cantando e dançando, e assim o homem poderá conquistar o favor 

dos deuses e defender-se de seus inimigos, triunfando" (PLATÃO apud HUIZINGA, 

2000, p.17). 

A ideia de Platão não é muito diferente dos mais antigos Vedas hindus, que 

acreditam numa realidade Maya ou jogo da ilusão, onde jogam os deuses. O mundo das 

ideias para Platão é o mundo ―perfeito‖, enquanto o que vivemos, a matéria, é uma 

cópia falsificada, imperfeita e, portanto, inferior. Na realidade material: ―o homem não 

passa de um joguete de Deus, e é esse o melhor aspecto de sua natureza‖ (PLATÃO 

apud HUIZINGA, 2000, p17). 

 Jogadores? O melhor aspecto de nossa natureza seria, para Platão, a própria 

essência do jogo. E para ele devemos viver segundo nossa natureza lúdica, como um 

jogo, ―jogando certos jogos‖, ―os jogos mais nobres‖, para ―conquistar o favor dos 

deuses‖. 
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Para Schechner, o jogo livre, espontâneo e anárquico retorna com a filosofia do 

alemão Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). O jovem Nietzsche de O Nascimento de 

Tragédia, escrito durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870, revela em suas ―cismas‖ e 

―enigmas‖ ideias seminais da transformação da visão de mundo. Ideias que parecem 

prever o advento das revoluções da modernidade e sua crise que se estende aos dias 

atuais. 

Nietzsche transcende o seu tempo e se consagra um filósofo contemporâneo. 

―Sob a magia do dionisíaco torna a selar-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, mas 

também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa de 

reconciliação com seu filho perdido, o homem‖ (NIETZSCHE, 1992, p.31).  

A magia do dionisíaco para Nietzsche é o retorno da interconexão perdida por 

uma visão doente de mundo fragmentado, apartado, isolado, para o milagre do retorno 

ao estado interconectado de todas as coisas, dos seres entre si, dos seres com a natureza, 

da mãe com seu filho perdido - a humanidade. ―O homem não é mais artista, tornou-se 

obra de arte: a força artística de toda a natureza, para a deliciosa satisfação do Uno-

primordial‖ (NIETZSCHE, 1992, p.31). 

Contra a doutrina da moralidade, especialmente a cristã, o filósofo ―inventou 

para si‖ uma contra doutrina, um fluxo instintivo em prol da vida, que chamou 

―dionisíaca‖. A negação da vida caminha junto com a negação da arte ―pois toda a vida 

repousa sobre a aparência, a arte, a ilusão, a óptica, a necessidade do perspectivístico e 

do erro‖ (NIETZSCHE, 1992, p.19). 

O pensamento nietzschiano questiona as bases filosóficas, a ciência, a moral, a 

dicotomia entre o bem e o mal. Quais valores esses constructos humanos podem ter para 

a vida? Para uma natureza amoral? O ―fenômeno dionisíaco‖, a imoralidade e o 

anarquismo da arte, seria o fundamento primário de um mundo enquanto fenômeno 

estético? Por isso mesmo a temeridade, a ousadia ou a ―potência‖ de ―- ver a ciência 

com a óptica do artista, mas a arte, com a da vida...‖ (NIETZSCHE, 1992, p.15). 

Esse mundo estético, cujos fenômenos devem ser analisados através do prisma 

da arte, que por sua vez deve ser entendida como vida, está muito próximo do 

pensamento dos estudos da performance e com ela o jogo. O mundo da ilusão é um 
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mundo de sonho onde jogam os deuses. Huizinga traz uma das origens da palavra ilusão 

que significa ―em jogo‖: ―(...) ilusão — palavra cheia de sentido que significa 

literalmente ‗em jogo‘ (de inlusio, illudere ou inludere)‖ (HUIZINGA, 2000, p.12). 

 Em Nietzsche, jogo de livre improvisação e o jogo de regras fixas tomam as 

formas de impulsos dionisíaco e apolíneo: ―Teremos ganho muito a favor da ciência 

estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica mas à certeza imediata da 

introvisão [Anschauung] de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à 

duplicidade do apolíneo e do dionisíaco‖ (NIETZSCHE, 1992, p.27). 

A polarização entre os impulsos apolíneos e dionisíacos, como a dança 

fundamental entre contrários que rege a natureza e a arte, se assemelha à noção de duas 

qualidades ou forças complementares, cuja dinâmica constrói o jogo e a performance. 

Como aponta Schechner, ela acontece ―na tensão entre jogo e ritual‖.  

O jogo é dionisíaco e o ritual apolíneo, duas qualidades centrais da performance. 

Entretanto, o jogo em si, potencializado por sua natureza ambígua, traz em si a livre 

improvisação que pode ser encarada como uma força dionisíaca e o jogo de regras fixas 

como apolíneo. Trazendo a noção de Nietzsche, parece claro que o desenvolvimento do 

pensamento estético depende da aceitação do dionisíaco, negado historicamente, que 

também pode ser entendido como o conhecimento das forças que regem o jogo livre e 

anárquico. 

O jogo também tem sido historicamente negado, especialmente, no Ocidente. O 

poder subversivo do jogo gerou no Ocidente suspeita e controle: ―Desde o Iluminismo 

ao longo do século XIX, um grande esforço foi feito para racionalizar o jogo, para 

controlar sua expressão anárquica, para canalizá-lo em diversas fronteiras normativas‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.92). Entretanto, Schechner aponta uma mudança na virada do 

século XX que tem crescido. O jogo vem ocupando o novo status quo de ―categoria de 

pensamento‖ (SCHECHNER, 2012, p.92).  

Schechner aponta as noções de inconsciente da psicologia e psicanálise, a 

relatividade e a física quântica da ciência moderna, teorias do jogo na economia e 

matemática, como exemplos desta mudança. ―Reflexões mais recentes sobre o jogo 
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atribuem a ele um lugar importante na vida de humanos e animais. Na filosofia indiana, 

o jogo é a base primária da existência‖ (SCHECHNER, 2012, p.92). 

O jogo dionisíaco caminha junto ao desvelar da sensibilidade e do corpo: ―Para 

conceber tudo isso (o mundo dionisíaco), precisamos demolir pedra após pedra, por 

assim dizer, o artístico edifício da cultura apolínea, até vislumbrarmos os fundamentos 

nos quais se assenta‖ (NIETZSCHE, 1992, p.35). 

 A cultura apolínea de regras fixas encobre um mundo de livre criação, seus 

fundamentos – a dança entre o dionisíaco e o apolíneo, ou, como na performance, entre 

o jogo e o ritual. Na visão de Huizinga, como vimos, as polaridades do jogo andam 

entre a frivolidade e o êxtase; ou entre o divertimento e a seriedade; ou ainda entre o 

prazer e o risco. Penso que seja útil também entender as polaridades do jogo como o 

potencial de criação (impulso dionisíaco) e a realidade criada (impulso apolíneo). 

Após Nietzsche, na visão de Schechner, o jogo livre renasce na ciência através 

da física quântica, principalmente na teoria da incerteza de Heisenberg (teoria que 

postula o princípio de que não é possível determinar a localização de uma partícula, mas 

apenas a sua probabilidade), e na arte através das vanguardas artísticas do início do 

século XX, as quais Glusberg considerou como a pré-história da performance. O jogo 

livre, anárquico ou dionisíaco dá sinais de sua existência nos dadaístas, futuristas e 

surrealistas que anunciaram a morte das convenções artísticas. 

Na física as convenções sobre a própria essência da realidade são questionadas 

através dos estudos das partículas subatômicas. Nesse nível as regras do jogo mudam 

completamente. As ‗vanguardas científicas‘ questionaram os paradigmas racionalista e 

mecanicista que regeram a ciência desde Isaac Newton (1642 – 1727). 

Os racionalistas sustentam que o cosmos é uma entidade objetiva, existente 

inteiramente fora de e sem a dependência da consciência humana. Esse 

cosmos, frequentemente chamado ―natureza‖, é regido por sistemas totalmente 

ordenados que podem ainda, ou nunca, serem inteiramente entendidos pelos 

humanos‖ (SCHECHNER, 2012, p.114). 

Desde as descobertas da física moderna no início do século XX, a relatividade 

de Einstein e a física quântica, até as teorias atuais de multiversos e realidades múltiplas 

(a exemplo do físico Brian Greene), uma nova visão de mundo tem emergido. Os novos 

paradigmas científicos sustentam que o ―cosmos é um multiverso composto por 
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processos dinâmicos, emergentes, múltiplos, não centrados, que estão sempre mudando, 

e que existem somente como sistemas relacionais, os quais podem ser conhecidos 

somente através de probabilidades‖ (SCHECHNER, 2012, p.116). 

Ao nível subatômico, segundo o princípio de Heisenberg, não é possível 

determinar a localização da partícula, somente a sua probabilidade. As partículas 

apresentam ainda outros comportamentos anômalos, como a estranha influência do 

observador, que cientificamente influencia no comportamento da partícula. Também 

evidencia-se o comportamento dúbio ou duplo da partícula que pode se comportar como 

luz ou matéria. A natureza ambígua das partículas teria alguma relação com a natureza 

dúbia do jogo? 

A física de certezas absolutas desmoronou frente ao comportamento inesperável 

e imprevisível das partículas subatômicas. Entretanto, não obstante a radicalidade das 

mudanças no pensamento científico, a física newtoniana ainda descreve muito bem o 

mundo que observamos todos os dias. E o que isso tudo tem a ver com o jogo? Na teoria 

do jogo de Schechner, o jogo como visão de mundo tem um sentido especial. Ele toma a 

metáfora do mundo como um jogo como ponto de partida para a reflexão. Porque a 

questão fundamental do jogo, para Schechner, está nas visões de mundo basilares. 

Se o mundo é um jogo – uma metáfora não só do pensamento ocidental, mas 

encontrada em muitas culturas -, as suas regras existem dentro ou fora de certas 

situações de jogo, espaciais ou temporais? (...) O ato de jogar modifica suas 

regras, como Heisenberg afirma? A coerência e a universalidade, que a 

racionalidade procura são somente temporárias e locais? Este fazer-as-regras-à-

medida-que-se-joga é que Nietzsche chamou de ―vontade de poder‖.  Nietzsche 

acreditava que artistas e crianças jogavam dessa forma (SCHECHNER, 2012, 

p.116). 

Desta forma, as revoluções no pensamento correspondem, na visão de Schechner 

ao retorno do jogo livre e anárquico ou dionisíaco nas esferas do pensamento humano 

que retoma à antiga, e culturalmente generalizada, metáfora do mundo como um jogo. 

Como exemplo desta metáfora, Schechner toma como primordial a concepção hindu 

Maya-Lila. 

3.6.3) Maya-Lila: Metáfora do Mundo como Jogo 
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Para o hinduísmo todo o nosso mundo é Maya, ilusão ou sonho. Schechner 

ressalta o entendimento de jogo na filosofia hindu como um pensamento extremamente 

útil para o estudo do jogo. Se o mundo pode ser entendido como um jogo onde jogam 

jogadores e observadores, a proposição de Nietzsche passaria à assertiva: ―a existência 

do mundo só se justifica como fenômeno estético‖ (NIETZSCHE, 1992, p.18). 

 O truque do olho, a mágica da luz, o mundo que percebemos nada mais é do que 

o mundo que inventamos para nós mesmos. Assim considerado, qual seria a diferença 

entre o universo ficcional e o universo ―real‖, ou a diferença entre o mundo do sonho e 

o mundo desperto? Os mundos ―ilusórios‖ não fazem parte da realidade? Entendendo a 

importância da criação de ilusão (ou jogo) evidente no comportamento humano, 

Schechner diz que ―a criação de mundos ‗ilusórios‘ poderia ser, na verdade, o principal 

ponto de atenção da humanidade‖ (SCHECHNER, 2012, p.116). 

Schechner considera que o hinduísmo deve incluir um conjunto de ―categorias 

aptas ao jogo, porque o jogo é um aspecto fundamental da filosofia e da visão de mundo 

indiana‖ (SCHECHNER, 2012, p.119). Schechner coloca a cosmovisão hindu como 

entendimento basilar do jogo: ―A ideia de que o universo pode ser um jogo de dados 

cósmicos, de que os significados são ‗jogos de significações‘, que o ‗desejo de poder‘ e 

o princípio da incerteza operam em todos os níveis da vida e das experiências natural, 

animal e humana‖ (SCHECHNER, 2012, p.119). 

Os ―jogos de significações‖ correspondem ao estudo de Huizinga, o ―desejo de 

poder‖ de Nietzsche corresponde à associação arcaica do jogo como poder e o princípio 

da incerteza é a noção do jogo no mundo natural subatômico. A visão hindu do jogo 

corresponde diretamente à sua cosmovisão ou visão de mundo basilar. 

De acordo com Schechner, no sânscrito Maya significa ―Ilusão‖ e Lila ―Jogo‖. 

Para os hindus todo o mundo posto diante de nossos olhos é Maya ou ilusão. No mundo 

da ilusão jogam os deuses, que assumem formas lila de representação. Fazendo uma 

comparação com a tecnologia digital, lila seria como o eu digital no mundo virtual. Para 

Schechner, num mundo maya-lila múltiplas são as experiências e realidades: ―uma 

plenitude de acontecimentos ou mundos-jogados transmutáveis e não-exclusivos que 

são performados. Se todas as realidades e experiências conformam umas às outras, são 
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redes de constructos flexíveis, transformações, sonhos de sonhos‖ (SCHECHNER, 

2012, p.122). 

Na visão de mundo basilar racional o jogo só faz sentido dentro de uma 

abordagem funcional. Entretanto, no mundo maya-lila hindu o jogo corresponde ao 

próprio sentido de realidade, um mundo de ilusão onde os jogadores performam ou 

jogam. O que também corresponde ao postulado de Goffman sobre a presentificação do 

eu na vida cotidiana. A visão de Huizinga também opera na metáfora do mundo como 

um jogo. 

No mundo de ilusão muitas vezes jogamos jogos que, no entanto, não sabemos 

que estamos jogando. Algumas vezes também jogamos com outras pessoas sem que 

estas saibam que estão em situação de jogo. Questionando o livre consentimento ou 

liberdade de escolha como premissa básica, o jogo também pode ser profundo ou 

obscuro. 

3.6.4) Jogo Profundo e Jogo Obscuro 

Schechner parte da noção de ritual como ―jogo profundo‖ do antropólogo 

Clifford Geertz (1926-2006), que toma o conceito emprestado de Jeremy Bentham 

(1748-1832). No jogo profundo os jogadores realmente entram no jogo, a exemplo dos 

rituais religiosos, políticos ou sociais. O jogo de ―fazer crer‖ se torna para os jogadores 

a própria realidade, perdendo de vista seu sentido original de ser uma atividade que 

―não é pra valer‖ e, portanto, se torna um jogo profundo. 

Como explica Geertz, o jogo profundo insere completamente o sujeito no que 

compõe uma disputa de vida-ou-morte, o que enuncia não apenas um 

compromisso individual (até mesmo para os irracionais), mas também valores 

culturais. O jogo profundo é completamente absorvente – e muito próximo do 

que chamo de ―jogo obscuro‖ (SCHECHNER, 2012, p.123). 

Também Geertz (1980), observando a briga de galos balinesa, ponderou sobre as 

terríveis apostas envolvidas no jogo e como as pessoas eram capazes de assumir 

tamanhos riscos. Jogos de perigo que muitas vezes colocam em risco a própria vida 

podem ser considerados jogos profundos. Entretanto, Schechner sugere uma distinção 

para o tipo de jogo ardiloso, escondido e perigoso que chamou de jogo obscuro. 
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A partir da noção de jogo profundo de Geertz, Schechner desenvolve seu 

conceito de jogo obscuro, onde o ―‘jogar na escuridão‘ significa que alguns jogadores 

não sabem que estão jogando‖ (SCHECHNER, 2012, p.123). De acordo com 

Schechner, o jogo obscuro pode se dar do nível individual, ao ―microjogo‖ espontâneo e 

arrebatador, até o jogo muito bem elaborado e às vezes até mal intencionado. 

No jogo obscuro a qualidade do risco se sobressai, ele ―subverte a ordem, 

dissolve as barreiras e quebra suas próprias regras – tanto que o jogo em si corre o risco 

de ser destruído, como na espionagem, nos agentes duplos, charlatanices e pegadinhas‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.123).  

Segundo Schechner, as performances culturais de resquícios comunais como o 

carnaval não podem ser considerados jogos obscuros, uma vez que fazem parte das 

estruturas sancionadas no passado. O jogo obscuro seria uma característica mais 

marcante das sociedades industriais? 

Quando pensamos nos Reality Shows, Big Brothers, Pegadinhas e todo tipo de 

sujeição pelos valiosos ―cinco minutos de fama‖; nas câmeras escondidas até em 

satélites orbitando ao redor da terra, com a existência de uma vigilância constante e 

controle global; num mundo vigiado vinte e quatro horas por dia, certamente, os jogos 

obscuros são uma característica marcante das sociedades industriais. Entretanto, os 

jogos obscuros também são próprios ao jogar e nós os fazemos muitas vezes sem ter 

consciência deles. 

Schechner diz que o jogo obscuro é intrinsecamente subversivo, com intenções 

sempre veladas, objetivando a mentira, a ruptura, o excesso e a gratificação. ―Nos meus 

cursos sobre o jogo, convido os alunos a escreverem exemplos de jogos obscuros de 

suas próprias vidas‖ (SCHECHNER, 2012, p.123). Alguns exemplos populares: ―pregar 

uma peça‖, ―passar a perna‖, ―safar-se‖, ―pegar no flagra‖. Desta forma, ―jogar na 

escuridão‖ faz parte do comportamento humano. 

Schechner conclui que a existência dos jogos obscuros subverte a necessidade 

primeira da mensagem metacomunicativa ―Isso é um jogo‖, colocada por Bateson como 

fundamental para dar início a uma situação de jogo. Como também apontam as 

experiências do teatro invisível do brasileiro Augusto Boal (1931-2006), alguns dos 
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jogadores podem não saber que se trata de um jogo. De acordo com Schechner, ―esses 

‗jogadores que não sabem‘ – inocentes, enganados, sacos de pancada, vítimas – são 

essenciais para o jogo‖ (SCHECHNER, 2012, p.125). 

No jogo obscuro, as vítimas são essenciais para que o jogo ocorra. Schechner se 

pergunta por que as pessoas criam e realizam jogos obscuros? As crianças não são de 

forma alguma uma exceção. Pregar uma peça em alguém é divertido e isso diz respeito 

à própria essência do divertimento do jogo: brincar com fogo e correr o risco que gera a 

graça do jogo. Schechner lembra que atualmente ―grande parte dos jogos vividos na 

internet se enquadra neste tipo de jogo obscuro‖ (SCHECHNER, 2012, p.126). 

Nos jogos arriscados da vida, como atravessar a rua sem olhar antes, a 

―imortalidade‖ é testada. Ao dançar no topo da montanha, deixa-se para trás o mundano, 

ouvem-se os gritos e os clamores, eleva-se ao terreno da espiritualidade. 

Nos jogos de disfarce, como enganar o senhor no ônibus, é dada licença a ‗eus‘ 

alternativos. A recompensa e a emoção dos jogos obscuros envolvem tudo, 

desde o risco físico à invenção de novas identidades e à motivação do eu 

interior para a comunhão com o Outro. Existe algo de extremamente libertador 

nesse tipo de jogo (SCHECHNER, 2012, p.127). 

 O que é libertador seria a experiência de sermos deuses jogadores, brincando 

com as vidas alheias? Ou com a própria vida? Ou simplesmente jogar sem saber que 

está jogando? Penso que os jogos obscuros sejam formas que encontramos para criar 

jogos secretos, inconfessáveis até. Estes tipos de jogos podem ser muito sutis e o 

jogador pode até mesmo esquecer de que está jogando. 

A teoria de Schechner sobre o jogo obscuro traz ainda novas facetas sobre o jogo 

e o jogar, colocando em questão a premissa de liberdade, livre escolha e livre 

consentimento colocadas por Huizinga e Caillois como imprescindíveis ao jogo. 

Também problematiza a necessidade de haver uma metacomunicação entre os 

participantes para se criar uma situação de jogo, como na teoria de Bateson (1972). 

Penso que os jogos obscuros desafiam a reflexão sobre os jogos que jogamos sem saber 

que jogamos. Isto me parece uma importante chave para compreendermos como 

jogamos, porque jogamos e, talvez, como podemos nos interessar por jogos que nos 
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ajudem no que queremos de melhor para nós mesmos, para os outros e para o mundo 

em que vivemos.  
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CAPÍTULO 4 

Jogo, Ritual e Fluxo 

 

 

 

4.1) Jogo, Ritual e Fluxo 

Restam duas questões finais sobre o jogo que ainda não foram respondidas. A 

primeira é: Afinal, quando não estamos jogando o que estamos fazendo? Trabalhando? 

Descansando? ―Para nós, a antítese do jogo é a seriedade, e também num sentido muito 

especial, o de trabalho‖ (HUIZINGA, 2000, p.35). Entretanto, tanto Huizinga quanto 

Caillois não problematizaram a questão do trabalho como em oposição ao jogo. Na 

década de 1980 é Victor Turner quem fará essas reflexões trazendo grandes 

contribuições ao campo.  

Tendo visto os estudos da performance nos primeiros capítulos, o estudo do jogo 

abriu espaços para interfaces. No primeiro capítulo, vimos que Victor Turner é uma 

importante referência da antropologia com seus estudos sobre o ritual, sendo responsável 

pela ampliação e desenvolvimento das teorias de Van Gennep sobre os ritos de passagem 

(1908). Também notória é a sua amizade e colaboração acadêmica com Richard 

Schechner, suas influências recíprocas são alvo de estudos também do campo da 

antropologia, a exemplo do trabalho de John C. Dawsey da USP. 

Da mesma forma que as teorias de Turner servem para a reflexão sobre rituais, 

dramas sociais e performances, sua visão processual da sociedade, bem como seus 

conceitos de antiestrutura, liminaridade e communitas podem ser aplicados ao estudo do 

jogo. Neste capítulo, faço a reflexão sobre estes complexos conceitos, agora em interface 

com o jogo. 

From Ritual to Theater: The Human Seriousness of Play, ―Do Ritual para o 

Teatro: A Seriedade Humana do Jogo‖ (1982) é um dos últimos livros de Turner, que 

revela o antropólogo amadurecido e completo em si mesmo. E que grande contribuição 

ele deixou para as artes cênicas! É neste trabalho tardio que encontramos sua visão a 
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respeito do jogo, também é onde Turner comenta sobre sua amizade com Schechner e o 

desenvolvimento dos Estudos da Performance. Do ritual, as últimas reflexões de Turner 

pousaram sobre o jogo como fenômeno liminóide fruto do advento histórico da 

Revolução Industrial. 

Observados os fundamentos gerais do jogo através de Huizinga e Caillois, é 

Victor Turner quem, de fato, traz uma visão mais crítica e mais contemporânea do jogo, 

ao considerar o advento da Revolução Industrial como divisor das águas históricas que 

separou o jogo do trabalho. Turner se perguntou como o fenômeno da industrialização 

afetou a relação das sociedades com seus dramas sociais e, particularmente, aquelas 

formas liminares de ritual e jogo tão cruciais para a prosperidade do processo social. 

Tais formas liminares se transformaram em gêneros ―liminóides‖, cuja 

multiplicação parece endêmica na contemporaneidade. Turner reflete sobre o jogo 

através de seus conceitos de antiestrutura, liminaridade e communitas, que são noções 

desenvolvidas a partir de sua pesquisa sobre o ritual. Suas conclusões sobre o jogo 

convergem ao flow (fluxo), que parece chave para o entendimento da natureza do 

prazer.  

A segunda questão que ainda não foi respondida é o questionamento de Huizinga: 

Como explicar o divertimento do jogo? Afinal, por que jogamos? Parece evidente que 

jogamos por prazer, mas como explicar o prazer? Por que realizamos algumas atividades 

pelo simples prazer de fazer essas atividades? 

Algumas conclusões parecem caminhar para a ―teoria do fluxo‖ de Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975), que englobou diferentes atividades como cirurgia, xadrez, 

alpinismo, natação e dança. O que aproximaria tais atividades seria sua capacidade de 

proporcionar ―fluxo‖, um estado de alta concentração e envolvimento, que parece chave 

para a reflexão sobre o jogo e também sobre performance. A teoria do fluxo é apontada 

por Schechner e Turner como uma importante reflexão sobre o jogo.  

As teorias de Victor Turner, que como vimos nos primeiros capítulos são 

essenciais para os estudos da performance, podem também seguir pelo viés do jogo, o 

que demonstra, fundamentalmente, a existência de interfaces. A ―teoria do fluxo‖ de 

Csikszentmihalyi conclui o estudo do jogo por levantar discussões e reflexões sobre a 
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natureza do prazer, através do desenvolvimento de um novo modelo de comportamento 

baseado na motivação intrínseca dos indivíduos. 

4.2) Do Ritual ao Jogo de Victor Turner 

No primeiro capítulo de Do Ritual para o Teatro, ―Liminal ao Liminóide, em 

Brincadeira
12

, Fluxo e Ritual. Um Ensaio em Simbologia Comparativa‖, Turner parte 

das diferenças entre simbologia comparativa com a semiótica (ou semiologia) e, 

principalmente, com a antropologia simbólica.  

A antropologia simbólica entende os símbolos de forma fixa, enquanto Turner 

considera o símbolo em movimento e interação, ―considerando um símbolo como 

‗evento‘, e não como ‗coisa‘, pois esses estão essencialmente envolvidos em processos 

sociais e, eu acrescentaria, em processos psicológicos‖ (TURNER, 2012, p.216).  

Assim, para Turner ―o símbolo ritual torna-se um fator de ação social‖ 

(TURNER, 2012, p.216). Acredito que a noção de símbolo como ―fator de ação social‖ 

se aproxima do conceito de jogo como fator da cultura proposto por Huizinga. A própria 

definição de símbolo como ―evento‖ parece algo muito próximo da noção de jogo, bem 

como de performance, ambos ―essencialmente envolvidos em processos sociais‖, e 

―psicológicos‖ (Fluxo?).  

Para Turner: ―A simbologia comparativa tende a preservar a capacidade lúdica, a 

capturar o símbolo em movimento, e então dialogar e ‗atuar‘ com suas possibilidades de 

                                                 

 

 

12
Liminal to Liminoide: In, Play Flow and Ritual. Na tradução de Herbert Rodrigues (2012) a palavra 

―brincadeira‖ foi usada como tradução de ―play‖. Considerando a presente discussão e como Turner faz 

distinção entre play e ―lesure‖ (―lazer‖) em seu texto, fiz o exercício da liberdade de tradução e utilizei 

em algumas passagens o termo ―jogo‖. Apenas o primeiro capítulo deste livro de Turner foi publicado em 

português, em forma de artigo pela Mediações. Ensaio originalmente publicado em From Ritual to 

Theatre: The Human Seriousness of Play. New York, PAJ Publications, 1982. Versão em português 

autorizada por PAJ Publications. Tradução de Herbert Rodrigues com a colaboração de Evelise Paulis. 

Revisão técnica de John Cowart Dawsey. Mediações Londrina, v. 17 n. 2, p. 214-257, Jul./Dez. 2012. 
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formas e significados‖ (TURNER, 2012, p. 218). Apesar de se aproximar da semiótica 

(que é um campo da linguística), a simbologia comparativa não está limitada à 

linguagem verbal, englobando expressões não-verbais, como ritual e artes. Será que o 

jogo seria o ―símbolo em movimento‖?  

A seguinte definição de símbolo se estreita à noção de jogo: 

Os símbolos, tanto como veículo perceptível sensorialmente (signifiants) 

quanto como um conjunto de ―significados‖ (signifies), são essencialmente 

envolvidos em uma variedade múltipla, a variabilidade da vida, 

essencialmente, da consciência, do emocional e das criaturas voláteis que os 

empregam não apenas para dar ordem ao seu universo habitado, mas 

criativamente para fazer uso da desordem também (TURNER, 2012, p. 218). 

Símbolo e jogo parecem uma mesma entidade, um ―conjunto de significados‖ 

sujeito à ―variabilidade da vida‖ e empregado para estabelecer tanto a ―ordem‖ quanto a 

―desordem‖ (TURNER, 2012, p.218). Turner também diz que: ―Mesmo quando o 

simbólico é o inverso da realidade pragmática, ele se mantém intimamente ligado a ela, 

afeta e é afetado, fornece uma figura positiva com os seus negativos, assim como 

delimita e obtém para o ‗cosmos‘ um novo território‖ (TURNER, 2012, p. 218).  

Desta forma, como no caso do jogo, o símbolo mantém com a realidade 

pragmática uma relação de reciprocidade ao mesmo tempo em que cria um espaço-

tempo próprio. Tais aproximações entre símbolo e jogo servem para ilustrar as 

interfaces entre jogo e ritual. 

Diferente de Huizinga e Caillois, Victor Turner não é um teórico do jogo, mas 

do ritual e da performance. Se considerarmos a afirmativa de Huizinga de que o ritual é 

um jogo sagrado podemos aplicar a teoria de Turner ao universo do jogo. Uma das 

grandes contribuições de Turner para o estudo do jogo é a persistência em sua análise de 

um fator que ele coloca como crucial, e que escapa a muitas outras análises (inclusive as 

que consideramos aqui) - o fenômeno da Revolução Industrial.  

Esse divisor de águas é o principal responsável pela definição de jogo ocidental, 

que Huizinga chamou de fruto das ―línguas europeias modernas‖, sobre o qual é tão 

difícil questionar. Mesmo que Caillois tenha dito que:  
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A civilização industrial deu origem a uma forma particular de ludus, o hobby, 

atividade secundária, gratuita, levada a cabo por mero prazer: coleções, artes 

decorativas, alegrias do trabalho amador, ou de pequenos inventos, em suma, 

todo o tipo de ocupação que surja, primeiro que tudo, como compensatória da 

mutilação de personalidade, resultante do trabalho em cadeia, de natureza 

automática e parcelar (CAILLOIS, 1990, p.53). 

Apesar desta ponderação, Caillois não toma um posicionamento crítico ao ser 

radicalmente a favor de tais características formais do jogo, baseadas em uma definição 

de jogo pós-industrial. Turner traz a reflexão sobre as diferenças das definições de ritual 

e jogo antes da Era Industrial, que ele chama de ―liminares‖, e na pós-industrialização, 

que ele designa como ―liminóides‖, exatamente pela perda da sua centralidade na vida 

social, ou a perda da seriedade do jogo. Se, do ponto de vista histórico, como adotado 

por Huizinga, o jogo está no centro da civilização como fenômeno liminar par 

ecxellence, com o advento da industrialização tal panorama muda radicalmente, o jogo é 

marginalizado enquanto, no centro da vida civilizada, emerge o ―trabalho‖. 

4.3) Trabalho e Jogo 

Permita-me explicar. Apesar da imensa diversidade dentro de cada campo, 

sempre restará uma distinção fundamental no nível da cultura expressiva entre 

todas as sociedades de antes e todas as sociedades subsequentes à Revolução 

Industrial, incluindo as sociedades industrializadas do Terceiro Mundo que, 

embora predominantemente agrárias, representam, todavia, o paiol e o parque 

de diversões das sociedades industriais metropolitanas (TURNER, 2012, p. 

225). 

A distinção fundamental que foi capaz de dividir as águas históricas está 

relacionada aos seguintes conceitos-chave: trabalho, jogo, lazer e tempo livre.  

Turner começa pelo conceito de trabalho com as descrições dos dicionários 

ingleses para o termo, cujos primeiros sentidos indicam ―gasto de energia‖, ―atividade 

com propósito‖, ―esforço físico ou mental‖, o que não estabelece diferença com os 

domínios do jogo, até ―emprego‖ aparecer como um dos últimos sentidos. Em 

contraposição, as sociedades tribais, com suas antigas conceituações para ―trabalho‖, 

trazem interessantes pontos de vista, uma vez que seus valores são opostos aos das 

sociedades industriais. 

De acordo com Turner, textos antigos como dos hindus concebem o que 

entendemos por ―trabalho‖ como ―trabalho divino‖, ou seja, ligado ao sagrado ou às 
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atividades sagradas. Turner cita do Bhagavad Gita a existência de uma conexão entre 

sacrifício e trabalho. Também Huizinga aponta para este terceiro aspecto da função do 

jogo (além da luta e da representação) apontado pelos vedas como sacrifício.  

Existe nas sociedades tribais uma oposição entre trabalho sagrado e trabalho 

profano, diferente das sociedades industriais que fazem oposição entre trabalho e tempo 

livre. ―Agora em sociedades ‗tribais‘, ‗pré-letradas‘, ‗simples‘, de ‗pequena-escala‘, 

ritual, e em certa medida, mito, são considerados como ‗trabalho‘, precisamente nesse 

sentido, o que Tikopia chamou de ‗o trabalho dos Deuses‘‖ (TURNER, 1982, p. 30).  

Ou seja, para estas sociedades citadas por Turner os aspectos lúdicos do ritual 

são considerados da mais alta gravidade, o jogo é sério, pois para essas sociedades o 

ritual garante o equilíbrio e constante renovação da vida. Como bem lembrado pelo meu 

orientador Valença, ―em muitos terreiros de umbanda e candomblé diz-se sempre, ao 

início das atividades sagradas: ‗vamos começar os trabalhos‘‖ (Comentário da correção, 

2017). Isto é, o jogo é aquilo que existe de mais sério. 

A questão é que esses aspectos lúdicos e de brincadeira de mitos e rituais em 

sociedades tribais e agrárias são, conforme Durkheim, ―de la vie sérieuse‖, isto 

é, são intrinsecamente conectados ao ―trabalho‖ da coletividade em ações 

simbólicas performáticas e em objetos simbólicos manipulados de modo a 

promover e aumentar a fertilidade dos homens, das colheitas, dos animais 

domésticos e selvagens, a cura de doenças, a prevenir pragas, a obter sucesso em 

ataques, a converter meninos em homens e meninas em mulheres, a formar os 

chefes dos coletivos, a transformar pessoas ordinárias em xamãs, o ―frio‖ em 

―quente‖, a assegurar a correta sucessão das estações do ano, da caça e da 

agricultura para os seres humanos, e assim por diante (TURNER, 2012, p.227). 

Esta antiga relação do trabalho com o sagrado lembra a própria relação do jogo 

com o sagrado. Em vários momentos do texto de Turner, trabalho vira jogo e jogo vira 

trabalho, num sentido arcaico e profundo. Como na fala de Dumazedier, citada por 

Turner, ―em sociedades arcaicas e tribais, ele diz, ‗trabalho e brincadeira formam 

igualmente parte do ritual no qual os homens procuram comunhão com os espíritos 

ancestrais. Os festivais religiosos envolvem trabalho e brincadeira‘‖ (TURNER, 2012, 

p. 248). E, portanto, Turner argumenta que o trabalho tem, tanto em sua dimensão 

sagrada quanto na profana, um ―elemento de jogo‖. 

4.3.1) Play – Jogo e Brincadeira 
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Turner faz uma interessante relação entre a oposição subjetividade X 

objetividade com a oposição jogo X trabalho. Ele sugere que a separação entre subjetivo 

e objetivo é consequência da divisão entre jogo e trabalho. O objetivo liga-se ao mundo 

exterior e o subjetivo ao mundo interior. A objetividade (também científica) busca 

sempre a aplicabilidade, a produtividade, a lucratividade, o pagar as contas no fim do 

mês, uma preocupação que a criança não tem. Os jogos infantis seriam, então, 

desprovidos de objetividade? Ou o estado infantil não faz distinção entre as duas 

instâncias?  

Ao ―trabalho‖ é permitido ser realmente a adaptação racional dos significados 

para fins, ―objetividade‖, enquanto que ―brincadeira‖ é pensada como 

divorciada de sua essencialidade realmente ―objetiva‖, e, no extremo disso, o 

inverso, é ―subjetiva‖, livre dos constrangimentos externos, onde se ―brincam‖ 

com toda e qualquer combinação de variáveis. Aliás, Jean Piaget, que fez 

muitos estudos de psicologia da brincadeira, considera isso como ―um tipo de 

associação livre, sem acomodação às condições espaciais ou à significância dos 

objetos‖ (TURNER, 2012, p.230). 

É assim que o jogo se divorcia da vida cotidiana? Com o surgimento da 

―objetividade‖ e do ―trabalho‖? E, no entanto, tal divisão parece, por si só, arbitrária! 

Porque as crianças não trabalham, elas jogam; os animais não trabalham, eles vivem (ou 

jogam?); dizem que a arte não é trabalho porque artistas não trabalham, artistas brincam 

(ou jogam); mesmo os deuses não trabalham, os deuses jogam! Como disse Turner, a 

criação e destruição do nosso mundo é o jogo deles. Será o jogo, fundamentalmente, um 

exercício de poder, como aponta Schechner? 

Sobre a etimologia de play, Turner argumenta que ela ―não nos diz muito sobre 

seus significados‖. Como vimos em Huizinga, é um termo abrangente, mas que acaba 

por tender ao enfraquecimento da ideia de jogo com a substituição histórica no Ocidente 

de ludus por jocus. Turner explora os significados de play no Webster’s Dictionary, que 

coloca o jogo como: ―ação‖, ―atividade livre ou alegre‖, ―diversão ou recreação‖, ―jogar 

um jogo‖, ―meio ou técnica de jogar um jogo‖, ―o ato de arriscar‖, ―composição 

dramática ou performance‖, por fim, ―atividade sexual, jogos sexuais‖ (TURNER, 

2012, p.229). 

Novamente a mesma definição ocidental, eurocêntrica, agora, em Turner, pós-

industrial, do jogo, que como ressaltou Caillois, ao mesmo tempo em que é ampla, 
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abrangendo um largo espectro do jogo, é limitada. Tal limitação pode-se pensá-la em 

Turner como uma clara divisão entre ―trabalho‖ e ―lazer‖ que a era moderna com sua 

indústria produziu - uma concepção de jogo supostamente gratuito, desinteressado, livre 

e totalmente separado das ―seriedades da vida‖.  

Turner pensou em como a Era Industrial afetou todos os gêneros simbólicos, do 

ritual aos jogos, os quais perderam sua seriedade com a industrialização que 

transformou o jogo em hobby, criando uma nova instância social chamada lazer e tempo 

livre. 

4.3.2) Lesure – Lazer e “Tempo Livre” 

 Turner prefere o termo ―lesure‖ (lazer) ao play, que em sua opinião engloba 

uma diversidade maior de atividades e, principalmente, faz verdadeira oposição ao 

trabalho. A sua argumentação é que a existência do lazer pressupõe a existência do 

trabalho, lazer é um ―não-trabalho‖ ou mesmo um ―antitrabalho‖ (TURNER, 2012, 

p.233). Ele chama atenção para o fato de que nas sociedades tribais, e até a Revolução 

Industrial, trabalho e jogo estão unificados no domínio do contínuum, que engloba as 

atividades de labor, lazer e descanso.  

O lazer, então, é um fenômeno que acompanha a industrialização, sendo 

essencialmente fruto dos valores urbanos. Turner define lazer de forma semelhante à 

noção ocidental de jogo, como algo: ―escolhido voluntariamente, na expectativa de um 

prazer que é desinteressado, não motivado por ganho e sem propósito utilitário ou 

ideológico‖ (TURNER, 2012, p.233). 

O lazer faz parte do que tem sido chamado tempo livre. Com a racionalização do 

trabalho surge o tempo livre, que além do lazer engloba todas as atividades necessárias 

como: ―comer, dormir, o cuidado com a saúde e a beleza, assim como as obrigações 

familiares, sociais, civis, políticas e religiosas (que poderiam estar no domínio do 

continuum trabalho-brincadeira em uma sociedade tribal)‖ (TURNER, 2012, p.232).  

Nas sociedades pós-industriais, a racionalização do trabalho vem acompanhada 

também da racionalização do tempo livre que se torna cada vez mais institucionalizado, 

burocratizado ou regulamentado, ou seja, submetido a um maior controle social. 
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Os conceitos de ―trabalho‖, ―jogo‖, ―lazer‖ e ―tempo livre‖ são chaves para a 

compreensão do que Turner vai chamar de ―gêneros liminóides‖, que seriam os tipos de 

entretenimento, como as artes, os esportes, dentre outras atividades de lazer tal como se 

configuraram depois da Revolução Industrial.  

A Revolução Industrial pavimentou a passagem do liminar para o liminoide, isso 

implica que o que era central hoje é marginal, que a consciência coletiva deu lugar ao 

individualismo e a escolha individual, o que era sagrado tornou-se opcional. Uma 

suposta liberdade e variadas opções de lazer, dentre a miríade de gêneros liminoides, 

parecem encobrir a massacrante rotina do trabalho alienado da Era Industrial. 

No contexto das sociedades pós-industriais o fenômeno do jogo toma novas 

proporções, desafios e importância. De acordo com Turner, o jogo pré-industrial era 

Liminal (central, obrigatório, coletivo) e depois da industrialização ele se torna 

Liminoide (periférico, opcional, individual). Para compreender essa noção de Turner é 

necessário partir do arcabouço teórico que sustenta essa ideia – a Liminaridade. 

4.4) Antiestrutura, Liminaridade e Communitás 

O conceito de liminaridade é componente de um sistema conceitual maior que 

Turner chama de antiestrutura. No último capítulo do seu livro Dramas, Campos e 

Metáforas (1974), Turner passa um olhar criterioso sobre seu conceito de 

―antiestrutura‖, justificando sua escolha pelo termo já desgastado no âmbito 

antropológico (―estrutura‖ ou ―estrutural‖). Argumenta que, no caso, o ―anti‖ refere-se a 

algo positivo, onde ―o homem é uma entidade ao mesmo tempo estrutural e 

antiestrutural que cresce pela antiestrutura e conserva pela estrutura‖ (TURNER, 2008, 

p.277). 

Turner considera a antiestrutura como um antídoto para os velhos modelos 

estruturais. Tal equilíbrio entre estrutura e antiestrutura seria análogo ao equilíbrio entre 

o jogo de regras fixas e o jogo anárquico ou de livre improvisação? Afinal, o jogo é 

estrutural ou antiestrutural? 
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Turner considera o jogo como pertencente ao domínio da antiestrutura e, 

portanto, como vimos através de Schechner, para Turner o jogo é indefinível. É 

importante ressaltar que Turner entende o jogo como subcategoria do ritual, 

especificamente, como os aspectos lúdicos potencialmente anárquicos no cerne do 

ritual. Como estamos explorando as interfaces nesta pesquisa, esta é apenas uma das 

possibilidades.  

Por exemplo, Schechner considera o jogo como subcategoria da performance, 

por outro lado, Huizinga argumenta que é o ritual uma subcategoria. Por sua vez, 

Caillois elimina a noção de ritual da definição de jogo. Em suma, as possibilidades de 

visão são muitas. Partindo da premissa do jogo como totalidade de Huizinga, entendo 

que o jogo também possa ser estrutural, na medida em que ele cria as regras e, por tanto, 

as estruturas sociais. Penso que o jogo é antiestrutura e ao mesmo tempo estrutura, 

abarcando tanto a anarquia do novo quanto a rigidez das velhas regras.  

Dentro da antiestrutura se manifesta a liminaridade. Conceito que Turner toma 

emprestado do importante trabalho do etnógrafo belga Van Gennep, em sua obra Os 

Ritos de Passagem (1908). Van Gennep observou em vários tipos de rituais, 

especialmente ritos de iniciação, três fases: (1) separação, (2) margem ou límen e (3) 

reintegração. De acordo com Turner, por vezes Van Gennep os chama simplesmente de: 

―pré-liminar‖, ―liminar‖ e ―pós-liminar‖ (TURNER, 2008, p. 182).   

Estas fases também estão diretamente relacionadas às quatro fases do drama 

social proposto por Turner (ruptura, crise crescente, ação corretiva e reintegração). No 

liminar as estruturas consolidadas não são mais válidas e as novas estruturas ainda não 

estão dadas, sendo assim, a liminaridade é caracterizada como sendo um estado 

intermediário entre realidades. Turner chamou esse ―entre realidades‖ de estado 

―betwix-and-between
13

‖.  

                                                 

 

 

13
 O termo ―betwixt and between” funde dois sinônimos – betwixt sendo uma forma arcaica de between – 

em uma expressão idiomática que aponta a indeterminação e falta de localização precisa da coisa 
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Schechner comenta que no límen: ―o que, normalmente, é apenas um ‗estar 

entre‘, torna-se o local da ação. E, no entanto, essa ação permanece, para usar a frase de 

Turner ‗betwix-and-between‘ (o intermediário)‖ (SCHECHNER, 2012, p.64).  Também 

é interessante notar que o inglês antigo ―betwix‖ conjugado ao termo recente ―between‖ 

está sugerindo a coexistência do velho e do novo no derradeiro espaço intermediário. 

Turner também evidencia na liminaridade a existência de um ―estado 

outsiderhood‖, que indica o banimento, o exílio permanente, colocado à margem da 

estrutura social. ―Entre estes outsiders estão, considerando-se várias culturas, xamãs, 

adivinhos, médiuns, sacerdotes, em claustro monástico, hippies, vagabundos e ciganos‖ 

(TURNER, 2008, p.217). 

Turner diz que estendeu o conceito de liminaridade de Gennep para se referir ―a 

quaisquer condições fora das ou nas periferias da vida cotidiana. Trata-se com 

frequência de uma condição sagrada ou pode se tornar sagrada prontamente‖ 

(TURNER, 2008, p.42). Uma definição que aproxima (estreitamente!) a liminaridade do 

conceito de jogo, seu caráter sagrado e também profano, bem como sua habilidade de 

expandir-se para fora dos limites da vida comum. Expandindo o ―entre‖ mundos com a 

criação de realidades ilusórias, mas que, no entanto, são capazes de transformar 

completamente seus participantes. 

Para Turner, o jogo é o impulso anárquico contido em potencial dentro do ritual, 

tendo estreita relação com a noção de liminaridade. A liminaridade, então, abre espaço 

para a mudança e constante transformação da sociedade. O jogo anárquico é capaz de 

inventar para si novas regras sociais. 

                                                                                                                                               

 

 

designada. A ausência de uma expressão equivalente em português, com a possível exceção do coloquial 

―nem lá nem cá‖ (...). Exemplos de possíveis traduções desta expressão são: ―aquém e além dos pontos 

fixos‖, ―entre dois mundos‖ e ―entre e entrementes‖. (Nota da Edição, Turner, 2008, p.12) 
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No cerne da liminaridade se manifesta também a ―communitás‖, que para além de 

todas as normas convencionadas (regras e padrões) une os participantes numa comunhão 

em nível fora do domínio estrutural e, portanto, antiestrutural.  

Da mesma forma que a liminaridade se dá dentro da antiestrutura, no interior 

deste espaço intermediário se manifesta uma interconexão entre os indivíduos que Turner 

chamou de communitás. Tal sensação de comunhão e pertencimento surge apenas em 

contextos de liminaridade porque no ―entre‖ as individualidades e seus papéis sociais (as 

fachadas de Goffman) também se dissolvem.  

Quando os artifícios que separaram e distanciam os indivíduos são abandonados 

surge a communitás. ―Defendo que é na liminaridade que surge a communitás, senão 

como expressão espontânea de sociabilidade, ao menos como forma cultural e 

normativa‖ (TURNER, 2008, p.216). 

 Desta forma, existe uma estreita relação entre liminaridade e communitás, 

embora sejam noções diferentes: a communitás depende da dilatação espaço-temporal 

provocada pela liminaridade para poder se manifestar. Jogo e ritual são a própria fonte da 

liminaridade. Através das performances culturais, sejam entendidas como jogo ou ritual, 

são criados e dilatados espaços entre mundos cotidianos, onde as velhas estruturas podem 

ser questionadas, inovadas e mesmo reinventadas. 

 Teria o jogo a capacidade de dilatar esses espaços ―entre‖, criando novos 

mundos a partir dessas terras sem lei? 

4.5) Do Liminal ao Liminóide 

Como argumentou Schechner, ―a fase liminar fascinou Turner porque ele nela 

reconheceu uma possibilidade criativa para o ritual, podendo abrir caminho para novas 

situações, identidades e realidades sociais‖ (SCHECHNER, 2012, p.63). É precisamente 

desta forma que Turner entende o jogo, como uma possibilidade criativa dentro do 

ritual.  

Essa criatividade em potencial é inerente ao contexto da liminaridade, 

denunciando a existência flagrante do jogo anárquico no cerne do ritual. Desta forma, a 
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liminaridade abre espaço para novas possibilidades dentro da rígida estrutura social, o 

jogo anárquico pode se manifestar e, eventualmente, a partir dele novas estruturas são 

criadas. Devido à importância da liminaridade para uma constante renovação social, 

Turner se preocupou em entender como foram afetadas pela industrialização as 

manifestações expressivas e comportamentos simbólicos que caracterizam a 

liminaridade. 

Ele identificou diferenças tão cruciais no processo ritual antes e depois da 

Revolução Industrial que considerou o pré-industrial como o originalmente ―liminar‖, 

caracterizado por sua tendência ao coletivo, centralização e obrigatoriedade. O pós-

industrial surge como uma nova manifestação de liminaridade, que Turner denominou 

―liminóide‖.  

Os ―gêneros liminóides‖ são consequência da fragmentação desta unidade 

liminar, antes centralizada e obrigatória, agora periférica, plural, marginal e tendente a 

um individualismo crescente. 

De acordo com Turner, nas sociedades pré-industriais as mudanças sociais 

aconteciam de forma bastante lenta. Elementos de jogo anárquico no ritual podem 

eventualmente se expressar na liminaridade e, em alguns casos, o jogo anárquico pode 

provocar mudanças, desde pequenas alterações na rigidez do ritual até as mais raras e 

grandes mudanças na ordem social. 

O liminal, por ser obrigatório, centralizado e coletivo é operante a favor do 

sistema ou programa estabelecido, entretanto, não perde com isso sua potencialidade de 

renovação social. Na introdução de Dramas, Campos e Metáforas (1974), Turner diz 

que ―sem a liminaridade, o programa pode de fato determinar a performance. Porém, 

dada a liminaridade, programas prestigiosos podem ser minados e muitos outros, 

alternativos, gerados‖ (TURNER, 2008, p.12). 

A liminaridade existe tanto no contexto pré-industrial, quanto no contexto pós-

industrial, são as formas de liminaridade que se transformam com os contextos 

históricos em que se inserem. No contexto liminal mudanças e transformações ocorrem 

de forma lenta e em grandes espaços de tempo. No contexto liminoide as mudanças 
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parecem cada vez mais rápidas, o potencial subversivo é amplificado pela condição de 

marginalização do jogo, que se no liminal estava no centro da vida social, e com isso 

submetido a rígidos controles, agora é periférico e quase sem importância. Essa 

subestimação do jogo é, justamente, o que faz crescer seu potencial subversivo, de 

crítica e problematização das sociedades industriais.  

Resumidamente num quadro comparativo: 

DIFERENÇAS ENTRE LIMINARIDADES 

LIMINAR LIMINÓIDE 

-Pré-industrial -Pós-industrial 

-Coletivo -Individual 

-Centralizado, unificado, tradicional; -Periférico, fragmentado, plural e de caráter 

experimental; 

-Símbolos tendo significados comuns para 

todos os membros do grupo; 

-Idiossincrásico e singular; 

-Funcional -Critica social revolucionária subversiva 

-Obrigatório -Opcional 

 

Segundo Turner: ―Quando comparamos os processos e fenômenos liminais com 

liminoides, encontramos diferenças cruciais, assim como similitudes‖ (TURNER, 2012, 

p.249). As diferenças são tão brutais que parecem dois fenômenos distintos, entretanto, 

trata-se do mesmo fenômeno sob duas diferentes circunstâncias históricas. 

Enquanto a visão dos estados tribais funciona de forma coletiva, o urbano 

industrializado opera no individual. Nas sociedades tribais é ―liminar‖, porque o jogo é 

levado a sério e como nos jogos infantis a aderência é grande. Já nas sociedades 

industriais é ―liminóide‖, porque tudo não passa de uma ―brincadeira‖, ―opcional‖, 

―escolha individual‖ e ―entretenimento‖.  

Um é todo brincadeira e escolha, uma espécie de entretenimento; o outro é uma 

questão profundamente séria, até temida, é exigente, compulsória, embora, de 

fato, o medo provoque risadas nervosas nas mulheres (que, se tocadas pelos 

makishi, acreditam contrair lepra, tornarem-se estéreis ou ficarem loucas!) 

(TURNER, 2012, p.238).  

Como separar o jogo do ritual se no ritual existem tantos elementos de jogo? 

Como aponta Turner são, justamente, os aspectos lúdicos que tratam das ―seriedades‖ 

como, por exemplo, garantir a fertilidade, a colheita, a regeneração e a perpetuação dos 

ciclos naturais. Como o liminoide nas sociedades industriais está associado ao tempo 
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livre, arbitrariamente separado do trabalho, se tornou difícil entender a seriedade do 

jogo. Como bem colocou Turner, a liberdade de escolha está impregnada nos 

fenômenos liminoides, enquanto impera a obrigação e com ela a seriedade nos liminais.  

O próprio conceito de ―arte‖, tal como o entendemos na pós-industrialização, 

como algo separado da vida e pertencente a alguns poucos dotados artistas, pode ser 

entendido como liminóide. A fragmentação da arte em linguagens artísticas, o 

surgimento dos profissionais da dança, do teatro, da música, da escultura e da pintura, e 

por ai em diante (a contemporaneidade conta com mais de dez linguagens novas 

surgidas em menos de um século, dentre elas o cinema, a fotografia, o vídeo, arte 

gráfica, arte urbana, etc). A esta tamanha pluralidade, fragmentação e descentralização 

do poder de liminaridade, a tais espécies, Turner as chamou de ―gêneros liminóides‖. 

Embora as diferenças sejam cruciais e determinadas por fatos históricos, Turner 

ressalta que ―em conjunto, nas sociedades modernas coexistem ambos os fenômenos 

num tipo de pluralismo cultural‖ (TURNER, 2012, p.251). Sendo que o liminar se 

manifesta atualmente em ―igrejas‖, ―seitas‖, ―movimentos‖, ―clubes‖, ―irmandades‖, 

etc. (TURNER, 2012, p.251); e o liminoide se generaliza ―em gêneros do lazer, da arte, 

do esporte, do passatempo, dos jogos etc., praticados por grupos particulares, categorias, 

segmentos e setores das sociedades de larga escala de todos os tipos‖ (TURNER, 2012, 

p.251). 

 Talvez a diferença mais marcante entre liminar e liminoide no atual pluralismo 

cultural seja que o primeiro é ―gratuito‖ ao passo que o segundo depende de certo poder 

aquisitivo.    

Mas para muitas pessoas, o liminoide ainda é sentido como mais livre do que o 

liminal, uma questão de escolha, não de obrigação. O liminoide é como uma 

mercadoria – na verdade, é uma mercadoria, que se seleciona e se paga (...). 

Um trabalha para o liminal, o outro brinca com o liminoide. Poderá haver 

pressão moral para se ir à igreja ou à sinagoga, ao passo que no outro haverá 

filas para comprar bilhetes para ver a peça de Beckett, o show dos Rolling 

Stones, um jogo de futebol, (...). E se jogam golfe, praticam iatismo ou escalam 

montanha, precisam comprar equipamentos caros ou pagar para se tornar 

membros de clubes (TURNER, 2012, p.252). 

Certamente existem entretenimentos gratuitos como a exemplo do Carnaval. 

Entretanto, essas manifestações ―com frequência são resíduos culturais de algum ritual 
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liminal esquecido‖ (TURNER, 2012, p.252). Existem também o que Turner chamou de 

―espaços e contextos liminoides‖ (TURNER, 2012, p.252), tais como bares e afins. 

Desta forma, embora se distingam, as noções de liminar e liminoide estão totalmente 

imbricadas uma na outra. ―Tanto o ‗liminal‘ como o ‗liminoide‘ são símbolos estudados 

na ação social, na práxis, e não inteiramente retirados da condição humana total‖ 

(TURNER, 2012, p.252).  

Isso implica que as culturas do passado estão vivas no presente e que os 

diferentes modos de ser, letrados ou não-letrados, urbanos ou rurais, industrializados ou 

não, fazem parte do todo social contemporâneo que Turner chamou de fenômeno social 

total. ―A simbologia comparativa nos ensina como ‗entrelaçar multidões‘ e generalizar 

sons intelectualmente gerados desse entrelaçamento. Devemos estudar os fenômenos 

sociais totais‖ (TURNER, 2012, p.252). 

Finalmente, os gêneros liminóides, ao mesmo tempo em que há uma grande 

tendência subversiva, e esta é uma característica importante, estampam também uma 

superficialidade e descrédito inerente. Tal descrédito subjacente tem relação com a 

definição do jogo como coisa desinteressada, supostamente livre e improdutiva. A coisa 

―não séria‖, a recreação, o lazer, o ―é só brincadeira‖, o ninguém acredita de ―verdade‖, 

torna frágil e pálida sua influência e duração.  

Desta forma, mesmo que as artes possam ser extremamente subversivas, ou 

revolucionárias, existe um mecanismo social que ―automaticamente‖ trata tais 

manifestações como coisa separada da vida comum, separada e distinta das seriedades 

da vida. Um luxo, um objeto de decoração, um ambiente de arte elitizada, artistas 

apresentando para artistas, arte pela arte.  

Cabe aqui retomar a questão se os estudos da performance não seriam uma força 

de unificação e contração, contrabalançando a delicada equação social frente à tamanha 

expansão, fragmentação, multiplicação e proliferação crescente dos gêneros liminóides. 

Ou seja, a performance como um pensamento inclusivo viria em resposta ao crescente 

individualismo do fenômeno liminoide? Uma força de unificação em meio à expansão 

plural?  
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A performance enquanto ritual e jogo, tanto na vida como na arte, parece não 

poder ser proclamada como de direito de nenhuma linguagem artística. Como também 

é, no mínimo, muito difícil tentar defini-la como linguagem separada e distinta das 

outras artes (como quer a performance arte). Schechner sustenta a premissa de que a 

performance não ―é‖ alguma coisa, algo que se possa ver, tocar e nomear 

(―encaixotar‖); a performance só existe ―entre‖, ―enquanto‖, ―como‖. Desta forma, seria 

a performance um novo paradigma, para usar as palavras de Turner, consequência de 

novas metáforas em nossas cabeças?  

Penso que a ideia de performance faz parte da emergência de novos paradigmas, 

a exemplo do pensamento sistêmico e ecológico de Bateson, paradigmas abrangentes e 

inclusivos. Estes novos paradigmas parecem vir, justamente, em resposta às novas 

circunstâncias causadas pela industrialização. Penso ainda que os estudos da 

performance, especialmente na perspectiva de Schechner, são um reavivamento da 

velha questão do jogo, que conta com estudos desde o final do século XIX. Ao mesmo 

tempo o estudo do jogo enriquece e desenvolve o pensamento em performance. 

Como já denunciava Caillois, muito já se falou sobre as características 

funcionais e formais do jogo, mas tais características muito pouco tem ajudado na 

compreensão dos aspectos psicológicos nele envolvidos. Caillois sugeriu que a 

classificação em categorias gerais pudesse ajudar a preencher essa lacuna, mas ainda 

resta a pergunta fundamental de Huizinga: ―Por que o bebê grita de prazer? Uma torcida 

é levada ao delírio por um jogo de futebol?‖. A sua dimensão estética, seu divertimento, 

seu espírito, como alcançá-lo?  

Huizinga concluiu que o jogo deveria ser analisado fora de qualquer estrutura 

conhecida. Turner, por sua vez, concluiu que o jogo é antiestrutura e se manifesta no 

cerne da liminaridade. Turner também conclui seu texto com uma explícita aproximação 

entre ritual, jogo e a teoria do fluxo. Será que o fluxo, por ser uma teoria da psicologia, 

pode nos dizer sobre a dimensão psicológica do jogo, que como disse Caillois, é de tão 

difícil compreensão? 

A dimensão psicológica do jogo parece ser alcançada na teoria do ―fluxo‖ de 

Mihaly Csikszentmihalyi, uma importante referência na reflexão sobre o jogo, tanto de 
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Turner quanto de Schechner. Do liminal ao liminoide, a instituição do trabalho como 

separado do tempo livre trouxe a crença de que o trabalho não necessita ser agradável 

para ser aceito como gratificante, ao mesmo tempo em que o jogo é um luxo que 

demanda poder aquisitivo. Mihaly Csikszentmihalyi propõe que, estudando o prazer, é 

possível ter esperanças na mudança. 

4.6) Teoria do Fluxo 

O psicólogo húngaro, naturalizado norte-americano, Mihaly Csikszentmihalyi 

(1934-) é autor de Beyond Boredom and Anxiety (1975), ―Além do Tédio e da 

Ansiedade
14

‖, onde expõe suas análises sobre o estudo do ―enjoyment‖ ou prazer. 

Especificamente, o seu interesse é compreender a motivação intrínseca para o qual 

entrevistou milhares de participantes. Partindo de questionários com diversas pessoas 

praticantes do que Csikszentmihalyi chama de atividades autotélicas, que são ações que 

partem da motivação intrínseca (ou interior) e, portanto, são capazes de criar fluxo. 

No início dos anos 1970, Mihaly Csikszentmihalyi (1934-) estudou a 

experiência do jogar em uma grande variedade de pessoas, de jogadores de 

xadrez, cirurgiões, alpinistas e dançarinos. O termo que ele deu para o que as 

pessoas sentiam quando sua consciência do mundo exterior desaparecia e se 

fundia com o que estava fazendo é ―fluxo‖ (SCHECHNER, 2012, p.105). 

Os primeiros capítulos de Beyond Boredom and Anxiety são baseados nas 

respostas dos questionários, fornecendo pistas sobre os tipos de recompensas fornecidas 

pelas atividades consideradas ―autotélicas‖ e mostra características que tornam uma 

atividade prazerosa. O quarto capítulo apresenta um novo modelo de recompensas 

intrínsecas, baseado nas análises dos questionários e entrevistas realizados por 

Csikszentmihalyi e sua equipe.  

Csikszentmihalyi descreve a experiência de fluxo como elemento fundamental 

do prazer e desenvolve um modelo de ―processo de fluxo‖ que busca descrever a 

estrutura comum das atividades prazerosas ou autotélicas (ou seja, que partem da 

                                                 

 

 

14
 A tradução desta referência foi feita por mim. 
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motivação intrínseca e, portanto, são capazes de criar fluxo). Do capítulo cinco ao oito 

são enfocados alguns exemplos de atividades autotélicas ou de fluxo, como xadrez, 

dança e alpinismo.  

A terceira parte da obra atenta para padrões de prazer no cotidiano. Ao invés dos 

―fluxos-profundos‖ investigados nos capítulos anteriores, o capítulo nove se dedica aos 

eventos de ―micro-fluxo‖ como assistir televisão, esticar as pernas, ou uma pausa para o 

café, dentre outras situações rotineiras. Os últimos capítulos procuram analisar o que 

acontece quando as pessoas são privadas de fluxo e as possíveis implicações do modelo 

de fluxo. 

Csikszentmihalyi aponta para o fato de que desde a infância, em nossa cultura 

ocidental, somos levados a valorizar as recompensas exteriores, sejam elas financeiras 

ou de status, e a negligenciar as recompensas interiores, conseguidas através da 

motivação interior. A motivação intrínseca não depende de recompensas extrínsecas (ou 

exteriores) ao indivíduo, seu prêmio é alcançar a meta desejada, seja ela qual for, seja 

uma dissertação de mestrado (como no meu caso), seja ser campeão de xadrez. 

É claro que temos prêmios, troféus e títulos envolvidos, mas tais recompensas 

extrínsecas não são a meta final, o prêmio é consequência de ganhar o jogo. O desafio 

vencido ou superado. Não obstante, ―a gestão do comportamento, como atualmente 

praticada, é baseada sobre a crença tácita de que as pessoas são motivadas unicamente 

por recompensas externas ou pelo medo do castigo externo‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 

1975, p.2). 

Recompensa e medo do castigo parecem andar juntos quando observamos o 

sistema escolar e mesmo como mães e pais educam seus filhos. A dependência de uma 

gratificação externa permeia os fundamentos da estrutura de relacionamentos familiares 

e sociais, os quais são ―corrompidos‖ pelo objetivo financeiro, o bem material como um 

fim em si mesmo. 

 O modelo que tem o dinheiro como o maior de todos os valores pode ter 

funcionado muito bem, por outro lado é evidente que a busca por bens materiais não 

trouxe felicidade e paz social. 



152 

 

De acordo com Csikszentmihalyi, a antropologia comprova que a busca pelas 

recompensas extrínsecas, como dinheiro e status não é via de regra nas sociedades. 

Também as crianças a custo aprendem o valor do dinheiro e, mesmo dentro de uma 

mesma sociedade tomada pela ganância material, encontram-se indivíduos que não 

buscam esses valores.  

Csikszentmihalyi chama esses indivíduos de ―pessoas autotélicas‖, pois são 

capazes de se satisfazer com suas próprias recompensas interiores. É com estas pessoas 

que suas pesquisas buscam aprender sobre uma vida mais prazerosa. ―Estas são as 

pessoas que nós lidamos neste presente estudo, esperando aprender com elas a dinâmica 

da motivação intrínseca‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.3). 

4.6.1) O que seria a Dinâmica da Motivação Intrínseca? 

Até o momento, a maioria das instituições que tomam o nosso tempo – escolas, 

escritórios, fábricas – estão organizadas em torno da suposição que o trabalho 

sério é sombrio e desagradável. Devido a esta suposição, a maior parte do 

nosso tempo é desperdiçada fazendo coisas desagradáveis. Estudando o 

divertimento, nós podemos aprender como corrigir esta situação prejudicial 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.1). 

Csikszentmihalyi diz que como o trabalho em si não importa desde que o salário 

chegue ao fim do mês, trabalhar por dinheiro e não por prazer é em nossa cultura tão 

natural que é auto evidente: ―o que precisamos não pode ser agradável. Então temos 

aprendido a fazer distinção entre ‗trabalho‘ e ‗descanso‘‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 

1975, p.3). Nós aprendemos a fazer distinção entre ―trabalho‖ e ―descanso‖ para nos 

encaixar na cultura, mas essas distinções são puramente arbitrárias. Como discutimos 

em Turner, o que é trabalho? O que é essa estrutura burocrática chamada tempo livre? 

Porque os ricos só querem jogar? E ―quem tem fome não joga‖ como disse Caillois? 

Csikszentmihalyi lembra que a psicologia moderna ignora a diferença entre a 

motivação extrínseca e a intrínseca, ―porque a única forma científica de controlar o 

comportamento de alguém é manipulando recompensas concretas ou castigos de fora do 

organismo‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.5).  

Csikszentmihalyi aponta dos experimentos que usam do doce ao eletro choque, 

em termos behavioristas ―reforço positivo‖ e ―reforço negativo‖, mas podemos logo 

apontar para a escola e o sistema de notas, idades, sistema de confinamento e controle. 
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É fácil apontar a escola, mas, também e fundamentalmente, a maioria dos pais criam os 

filhos com base em recompensas extrínsecas. A psicologia da recompensa ou castigo 

exterior é a psicologia do controle. 

Incrível como Csikszentmihalyi expõe a lavagem cerebral, o esquecimento dos 

recursos interiores, das recompensas interiores, do interior de cada indivíduo, sonhos e 

aspirações, motivações intrínsecas. É como se tudo girasse ao redor das recompensas e 

demais comandos externos. O autor traz o entendimento de que o sistema nos leva a 

pensar e respirar em termos de recompensas extrínsecas, de tal forma que nem sabemos 

mais das nossas motivações interiores. 

Csikszentmihalyi critica a visão mecanicista da psicologia behaviorista, que se 

tornou o paradigma dominante e perigosamente vem tentando dar conta do 

entendimento das ações humanas. O behaviorismo é o resultado da aproximação entre a 

psicologia e as ciências naturais, notadamente a medicina; sua herança é o domínio do 

paradigma mecanicista.  

Csikszentmihalyi propõe alargar os limites do comportamento máquina para 

uma visão holística que considera o universo interior dos indivíduos. Para ele, a busca 

do entendimento da motivação intrínseca pode nos ajudar a superar o tédio e a 

ansiedade em que se meteram as sociedades industriais. 

 Fundamentalmente, esta busca nos leva a questionar todo o sistema forjado sob 

a égide das recompensas extrínsecas: desde os brinquedos e doces da infância, às notas 

e graus da escola, ao salário garantido no fim do mês, seguir pagando infinitas despesas, 

adquirindo e mantendo os bens materiais. Não importa o que façamos desde que 

ganhemos para isso!  

Esta é uma lógica totalmente industrial e financeira. Desde a Antiguidade, e 

mesmo até poucos séculos atrás, a glória e a honra estavam acima de qualquer outro 

valor, mesmo da vida. Sobre isso, Huizinga fornece inúmeros exemplos de jogos 

culturais onde o vencedor é aquele que se despoja do maior número de bens materiais. 

Quanto maior a abnegação material, maior o espírito (e o status social).  
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A obra de Csikszentmihalyi é um despertar para a motivação intrínseca, ao 

tomar consciência do mundo de recompensas exteriores em que vivem as nações 

industriais, todo um sistema movido pela motivação extrínseca que fundamenta a era 

industrial e sua sociedade de consumo.  

Csikszentmihalyi faz crítica ao behaviorismo e expõe suas ideias sobre uma 

nova visão holística que considera o universo interior dos indivíduos. As recompensas 

intrínsecas tornam-se o principal ponto de atenção e investigação. Quando os bens 

materiais não são o principal valor, quais recompensas interiores ou intrínsecas podem 

ser conquistadas? 

4.6.2) Características do Fluxo 

Csikszentmihalyi está interessado em entender: O que caracteriza o prazer? 

Como e porque as pessoas realizam atividades pelo próprio prazer de fazer estas 

atividades? O que tem estas atividades que as tornam prazerosas? Por que escalar uma 

montanha? Por que apostar em galos, cavalos, cartas ou roletas? Viver de arte? 

A resposta parece ser flow, ―fluxo‖. Desejamos, queremos, ansiamos mais que 

tudo estar em fluxo, bem longe do tédio, preocupações e ansiedades, queremos agir e ter 

prazer nessa ação. 

Victor Turner traz a seguinte definição de fluxo: ―sensação holística presente no 

momento em que agimos com total envolvimento‖; além disso, ―é um estado em que as 

ações seguem outras ações de acordo com uma lógica interna que não necessita de uma 

intervenção consciente da nossa parte‖ (TURNER, 2012, p.252). 

 Como a teoria do jogo de Huizinga e Caillois, a teoria da performance de 

Schechner e a teoria do ritual de Turner, a teoria do fluxo de Csikszentmihalyi vem 

agregar diversas atividades capazes de absorver completamente seus praticantes. 

Csikszentmihalyi chamou essa capacidade de fluxo e sugeriu um modelo para explicá-

lo. O fluxo acontece quando estão ausentes o tédio, resultante das habilidades não 

aplicadas, e a ansiedade como produto da falta de capacitação frente aos desafios. 

Quando uma pessoa se desafia a altura de suas competências, ou desenvolve 

competências para encarar os desafios que almeja, o palco está pronto para a entrada do 
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estado de fluxo. Csikszentmihalyi sugere que além do tédio e da ansiedade existe um 

estado que pode ser entendido como êxtase, não por ser necessariamente ―bom‖ ou 

―feliz‖, mas por proporcionar um estado de total envolvimento, concentração e 

engajamento. 

Turner chama atenção para a construção do ―autoconceito positivo‖ que se 

alcança quando o indivíduo, ao refletir sobre a ação, sente e sabe que esteve a altura da 

tarefa. 

Ela não saberá disso na hora do ―fluxo‖, mas refletindo compreenderá 

que os seus conhecimentos foram equiparados às demandas feitas 

sobre si no ritual, na arte e no esporte. Isso a ajudará a ―construir um 

autoconceito positivo‖ (p.13). Fora do ―fluxo‖ é difícil atingir tal 

senso subjetivo de controle, devido à multiplicidade de estímulos e das 

tarefas culturais – especialmente, diria, nas sociedades industriais, 

com sua complexa e técnica divisão social do trabalho (TURNER, 

2012, p.254). 

Para entender o que é o fluxo Csikszentmihalyi classificou suas principais 

características. A primeira característica do fluxo, pontuada e considerada por ele uma 

das coisas mais evidentes: ―é a mescla de ação e consciência. Uma pessoa em fluxo não 

tem perspectiva dualista: ela está ciente de suas ações, mas não da consciência em si 

mesma‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.38). Turner entende isso da seguinte forma: 

(...) não há dualismo no ―fluxo‖; enquanto um ator está consciente do que está 

fazendo, ele não pode estar consciente de que está consciente – se estiver, 

haverá comportamento rítmico ou um freio cognitivo. A autoconsciência o faz 

tropeçar. O ―fluxo‖ percebido ―de fora‖ torna-se ―não-fluxo‖ ou ―antifluxo‖. O 

prazer dá caminho ao problema, à preocupação e à ansiedade‖ (TURNER, 

2012, p.252).  

De acordo com o modelo de Csikszentmihalyi, não estar capacitado para a tarefa 

causa estresse e ansiedade. Penso que no fluxo não há questionamento, não há dúvida 

sobre a ação, muito pelo contrário, o total envolvimento do fluxo exige entrega. Se a 

ação é questionada ou se a atenção se dispersa por dúvidas e angústias ocorre uma 

interrupção do fluxo, sendo a interrupção consequência da perda da concentração ou de 

uma certeza profunda, um necessário acreditar que é possível a realização de 

determinada coisa.  

A fusão de ação e consciência é possível devido à segunda característica da 

experiência de fluxo: uma centralização da atenção num limitado campo de estímulos. 
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Para garantir que as pessoas se concentrem em suas ações, potenciais estímulos intrusos 

devem ser mantidos longe da atenção. Alguns autores têm chamado esse processo de 

um ―‗estreitamento de uma consciência‘ um ‗abandonar o passado e, o futuro‘‖ 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.40). 

 É mais que uma concentração, é uma superconcentração! Csikszentmihalyi 

lembra que, às vezes, a sobrevivência depende de uma superconcentração. Para alcançar 

a centralização da atenção é preciso mergulhar no jogo. As regras não são suficientes 

para garantir o jogo e vários incentivos são necessários para mergulhar ―o jogador 

dentro do jogo‖, ―as estruturas dos games provêm elementos emocionais que irão 

desenhar o jogador dentro do jogo‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.40).  

Para Csikszentmihalyi, talvez o mais básico destes estímulos seja a competição, 

o que, como vimos, igualmente é a opinião de Huizinga. Também existe o interesse por 

recompensas, possíveis ganhos materiais ou de status, entretanto, mesmo nos jogos de 

azar, não é a ganância que está no cerne da questão – o prazer do jogo é jogar. 

A terceira característica do fluxo, o ―self-forget fulness‖, ―pleno auto 

esquecimento‖, não quer dizer que se tenha menos consciência de sua própria 

fisicalidade. Muito pelo contrário, em estados de fluxo a consciência interna é muito 

maior. Sobre essa redução do ego, Turner comenta que ―o auto esquecimento não 

significa perda de consciência. A consciência mental e cinética é, de fato, elevada, e não 

reduzida, mas seu efeito total é quebrado, como temos visto; um tipo especial de 

consciência do eu intrínseco é perdida‖ (TURNER, 2012, p.253). 

A quarta característica do fluxo é consequência da mescla de ação e 

consciência, concentração da atenção e perda do que Turner chamou ―tipo especial de 

consciência do eu intrínseco‖. O que leva ao aumento não somente da consciência 

mental e cinética, mas também, e essa é a quarta característica do fluxo – o aumento de 

controle sobre si mesmo e sobre o ambiente. 

Pessoas em fluxo relatam maior consciência de seus estados corporais, controle 

e resistência física. Também ocorre uma sensação de maior consciência e controle do 

ambiente exterior ao corpo, como a exemplo do alpinismo. Como um ser humano pode 

ter a sensação de domar uma montanha?  
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A quinta característica do fluxo parece fundir todas as outras ao falar de uma 

necessária coerência na ação. Como colocado por Turner, ―o ‗fluxo‘ normalmente 

contém coerência, uma demanda não-contraditória para a ação, e supre os retornos 

não-ambíguos e claros para as ações de uma pessoa. Isso é acarretado pelas limitações 

da consciência num campo restrito de possibilidade‖ (TUNER, 2012, p.254). Com isso 

poderíamos considerar que a concentração da atenção reduzindo ao mínimo o campo de 

estímulos é vital para se lograr o fluxo. 

Uma característica final para a experiência de fluxo é a sua natureza 

―autotélica‖, onde a pessoa não parece precisar de metas ou recompensas externas. 

―Praticamente todo escritor que tenha lidado com o jogo (por exemplo, Huizinga (1939) 

1950; Piaget, 1951; Caillois, 1958) tem comentado sobre a natureza autotélica desta 

atividade‖ (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.47).  

Sobre a natureza autotélica, Turner argumenta que, seja como for, está baseada 

numa auto satisfação: ―o fluxo é tão satisfatório quanto o ser humano pode ser – as 

regras particulares ou estímulos que desencadearam o fluxo, seja um jogo de xadrez ou 

um grupo de orações, não importam‖ (TURNER, 2012, p.254). 

As características do Fluxo estão resumidas na seguinte lista: 

1 - Mescla Ação e Consciência; 

2 - Centralização da atenção num limitado campo de estímulo; 

3 - ―Pleno auto esquecimento‖ no sentido do ego; 

4 - Autocontrole e Controle do Ambiente; 

5 - Coerência na ação; 

6 - Natureza ―autotélica‖, auto satisfação baseada na motivação interior; 

Visto as características do fluxo, resta perguntar o que têm as atividades 

autotélicas em comum para produzir fluxo por excelência? Csikszentmihalyi aponta que 

a característica em comum é que estas atividades oferecem oportunidade aos atores de 
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agirem sem estar entediados ou preocupados. Ou seja, a experiência de fluxo ocorre 

quando estão ausentes o tédio (causado pelo excesso de habilidades não aplicadas) e a 

ansiedade ou preocupação (devido à insuficiência das habilidades frente às tarefas).  

No modelo teórico de Csikszentmihalyi, quanto maior for a ação (maiores 

habilidades) e as oportunidades de desafio, maior será o fluxo. Ele finaliza as reflexões 

sobre seu modelo pontuando que a experiência do fluxo abrange um largo espectro de 

ações que vão desde os simples automáticos ―microfluxos‖ (como assistir TV) às 

complexas atividades que geram fluxo por excelência, ―macrofluxos‖, como jogos, arte 

e ritual.  

Csikszentmihalyi adverte, severamente, sob o lazer que ele chama de ―passivo‖ 

(como assistir TV) e a necessidade de pensarmos nos fluxos que criamos e queremos 

criar. Ao invés de débeis ―microfluxos‖ existe a possibilidade da criação de 

―macrofluxos‖, que são gerados, justamente, pelo jogo, ritual, performance. 

Turner conclui seu estudo do jogo com uma pergunta: ―Serão todos os ‗fluxos‘ 

apenas um e os símbolos indicariam diferentes tipos e profundezas do fluxo?‖ 

(TURNER, 1982, p.256). Penso que talvez o fluxo seja como uma correnteza no fluido 

psíquico e os diferentes tipos de jogos seriam diferentes formas de conseguir ―pegar 

carona na onda do fluxo‖. 

Alcançar esse estado que mescla ação e consciência levando a uma total 

concentração da atenção, o que possibilita o ―pleno auto esquecimento‖, levando ao 

aumento do controle sobre si e sobre o ambiente. Algo que só pode ser realizado através 

de uma ação coerente e pessoas autotélicas, ou motivadas por sua própria motivação 

intrínseca. 

Numa sociedade pós-industrial fundamentada na busca por recompensas 

extrínsecas e valores exteriores, o estudo da motivação interior parece chave para se 

pensar em transformações individuais e sociais. O fluxo é um estado de total 

envolvimento propiciado pela motivação interior dos indivíduos. Para Csikszentmihalyi 

o jogo é capaz de criar macrofluxos por excelência. 
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CONCLUSÕES 

  

 

 

Performance: O Corpo como Ponto de Convergência 

No primeiro capítulo desta dissertação foi realizado o mapeamento do conceito 

de performance, considerando diversas perspectivas e enfoques, bem como foi feito um 

estudo mais aprofundado das influências que constituíram os estudos da performance de 

Schechner. Esse esforço foi feito no sentido de localizar o contexto mais abrangente e as 

origens dos estudos da performance, bem como suas relações com a arte da 

performance.  

Como vimos, a performance pode ser entendida como arte da performance. Seja 

concebida como gênero, linguagem, campo de fronteira ou de transição, bem como um 

conceito operacional como a performatividade. De toda forma, o que a caracteriza é que 

as pesquisas se orientam, especificamente, para o universo da arte.  Com certeza, os 

esforços em compreender a performance como um fenômeno artístico têm grande 

utilidade, entretanto, representam apenas um tipo de abordagem. 

Os estudos da performance de Schechner inauguraram uma via de maior 

reciprocidade entre as pesquisas sobre performance com diferentes enfoques. Ou seja, 

representam um maior diálogo da arte da performance com o fenômeno da performance 

nas outras áreas. Se existe uma contraposição, como argumentou Fernandes (2011), ela 

parte da arte da performance em relação aos estudos da performance, uma vez que, em 

geral, os estudos da performance não costumam figurar na discussão orientada, 

especificamente, para as artes. Consequência disso é que, no Brasil, a noção 

predominante de performance é a visão da arte da performance. 

Por outro lado, os estudos da performance agregam, facilmente, os estudos 

voltados para a arte da performance. Penso que não exista contraposição, mas sim 

complementariedade. Fundamentalmente, além de teórico, Schechner também é diretor 

de teatro, tendo participado do movimento da arte da performance da década de 1970, 

nos Estados Unidos. 
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O fato inegável é que a performance é um fenômeno múltiplo, fragmentado e 

interdisciplinar. A natureza híbrida da performance vai muito além da noção da arte da 

performance, como tendo origem nas artes plásticas e um pé nas artes cênicas. A 

performance é como uma febre que se espalhou por todos os cantos, desde as artes em 

suas vanguardas até a filosofia, a linguística, as ciências sociais, antropologia e 

educação. 

Penso que seja difícil isolar o fenômeno da performance do seu contexto geral. 

Também pode ser problemático definir uma nova linguagem ou forma de arte num 

contexto histórico de dissolução de fronteiras e limites convencionados entre as 

tradicionais linguagens artísticas. Não somente as fronteiras entre as artes, mas aquelas 

existentes entre as áreas do conhecimento estão se dissolvendo, trazendo a necessidade 

de paradigmas inclusivos.   

Entendo que a performance é um movimento que nos indica para onde as artes 

estão caminhando e, não somente as artes, mas as áreas do conhecimento que estudam o 

comportamento humano. A grande envergadura do fenômeno da performance indica 

que está em processo uma transformação do pensamento ou, para utilizar os termos de 

Turner, das metáforas- radicais que regem os comportamentos sociais. O fio em 

comum que une tamanha diversidade e amplitude é o fato de que a performance coloca 

o corpo no centro da investigação, o que gera um ponto de convergência para diversos 

enfoques. 

De acordo com Dawsey (2011), o advento da performance envolveu (e continua 

envolvendo) uma mudança paradigmática que questionou o texto-centrismo 

convergindo as análises para ―o modo como os sentidos do corpo são mobilizados na 

significação do mundo.‖ (DAWSEY, 2011, p.207). Desta forma, não somente a arte da 

performance tem no corpo o seu locus investigativo mas, de uma maneira geral, as 

relações entre as artes e as outras áreas do saber convergem através da noção do corpo 

como centro de significação. 

Vimos que em suas origens os estudos da performance na filosofia e linguística 

estavam interessados nas ações que acompanham os discursos, como na alteridade da 

oratória em Bacon, no dramatisto de Burke e no performativo de Austin. O interesse nas 

ações que acompanham a fala estendeu-se para a ação no cotidiano. A performance no 
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cotidiano que se popularizou através de Erving Goffman desloca o foco da ação no 

discurso para a ação em si mesma, em seu domínio que é o corpo e suas relações com o 

mundo.  

Vimos que na antropologia teatral de Barba, como na performance, o corpo está 

no centro da investigação tornando-se interessante aprender com o corpo, experimentar 

com o corpo e através do corpo investigar o ―como se‖ fosse o outro. Também para 

Peter Brook o corpo é fonte de trabalho. 

O corpo passa a ser o ponto de convergência entre diferentes áreas que se 

esforçam pela compreensão do comportamento humano. A virada performativa 

evidencia movimentos diversos e correlacionados, cujo ponto de convergência é o 

corpo. E tudo o que ele implica: fisicalidade, concretude, sentidos, emoções, 

pensamentos, fluidos corpóreos e também energéticos, memórias, bagagens culturais e 

contextuais, hereditariedade e ancestralidade. O corpo implica também e, 

fundamentalmente, nas relações com o mundo e numa nova visão holística que integra 

corpo, emoção e pensamento.  

Em contraposição aos paradigmas científicos vigentes (mecanicista; racionalista; 

reducionista; positivista; etc.) novos pensamentos vêm sendo anunciados colocando o 

corpo de forma integral e no centro da experiência. Novos paradigmas que têm recebido 

diversas denominações como a exemplo de: holístico; sistêmico ou ecológico 

(relacional e integral); holográfico (auto referencial, coerente e integrado).   

Neste contexto abrangente os estudos da performance se localizam como um 

novo paradigma inclusivo, interdisciplinar e multicultural. Campo fértil para a pesquisa 

em artes cênicas, mas que, ao mesmo tempo, têm servido às outras áreas do 

conhecimento. 

Teoria da Performance e o Recorte do Jogo 

No segundo capítulo desta dissertação foi feito um mapeamento da teoria da 

performance de Schechner com a intenção de ressaltar seus principais aspectos e, 

principalmente, localizar o estudo do jogo na teoria da performance. Dentre a amplitude 
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e complexidade da teoria, comecei destacando a noção de actuals, definido por 

Schechner como evento real e em constante atualização. 

 O actuals é um conceito que me pareceu uma primeira versão do 

comportamento restaurado, uma vez que enfatiza: o processo; o contexto (algo está em 

jogo); o ritual de passagem (participantes transportados e transformados); e o espaço 

utilizado de forma orgânica e concreta. 

Entendo que a noção de actuals evolui para o desenvolvimento do conceito de 

comportamento restaurado que se torna central na teoria da performance. Em meio a 

multifacetada abrangência das performances culturais, Schechner pensou um conceito 

comum que fosse chave para a compreensão das interrelações entre as diversas escalas 

de performance e o chamou de comportamento restaurado.  

Schechner define o comportamento restaurado como, essencialmente, simbólico 

e reflexivo capaz de usar o comportamento como matéria prima para uma 

multiplicidade de representações do eu no mundo. Performance passa a significar: 

―nunca pela primeira vez. Isso significa: pela segunda à enésima vez. A performance é 

‗comportamento duas vezes vivenciado‘‖ (SCHECHNER, 1985, p.36).  

O sentido de atualização do actuals deu lugar à noção de restauração do 

comportamento quando Schechner reflete sobre o questionamento de como as ações são 

transmitidas através do tempo. Ora, elas se dão através do que podemos generalizar 

como ensaio (ou ensinamento, treinamento e, em termos mais modernos, laboratório e 

workshop).  

Assim, a performance é mais do que uma atualização do comportamento, ela é 

um complexo processo de transmissão, recuperação e transformação das ações através 

dos tempos. Portanto, nunca pela primeira vez! 

Enfatizei também e, principalmente, as investigações de Schechner sobre as 

inter-relações entre dramas sociais e dramas estéticos ou performances culturais. Vimos 

que o modelo dinâmico que Schechner propôs para explicar estas relações sugere que os 

dramas sociais são trabalhos sobre o mundo, enquanto os dramas estéticos são 

trabalhos sobre a consciência.  
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O drama social é funcional, enquanto o estético é ornamental. Nos dramas 

sociais são evidentes as substruturas sociais, enquanto as técnicas teatrais de 

manipulação e controle são veladas. Nos dramas estéticos as técnicas teatrais se tornam 

evidentes, em contrapartida as substruturas sociais permanecem veladas e, portanto, há 

um trabalho sobre a consciência. As performances culturais desde a tradição às artes 

cênicas na contemporaneidade expõem os mecanismos teatrais da própria vida. Como 

vimos, o fenômeno da performance explicita bem este fato.   

Em seus primeiros ensaios Schechner explora a ideia de que a melhor forma de 

entender as relações entre dramas sociais e estéticos era através da observação dos seus 

diferentes públicos. Para isso desenvolve a noção de inatenção seletiva, fazendo relação 

entre o teatro experimental e as performances culturais tradicionais. 

Entretanto, posteriormente, Schechner volta a sua atenção para outro e ainda 

mais fundamental ponto em comum entre dramas sociais e performances culturais – o 

processo. Schechner considerou que muito embora as formas de performance fossem 

muito diferentes, o processo de aprendizagem era semelhante. Como vimos, a 

observação de como são ensaiadas as performances culturais leva à noção comum de 

comportamento restaurado.  

Outra questão surge da centralidade do processo como ponto comum entre 

dramas sociais e performances culturais. Se o ritual é a cristalização de 

comportamentos, como eles são conduzidos até este ponto de se tornar ritual? Desde o 

sacerdote, professor, operário ou artista, todos passam por um processo de formação, 

treinamento ou ensaio. Assim, penso que antes do ritual veio o jogo, porque o jogo é 

processo. 

No segundo capítulo desta pesquisa fiz uma retrospectiva bibliográfica de como 

o jogo aparece na teoria da performance de Schechner. Vimos que o estudo do jogo 

figura desde suas primeiras experiências como diretor e nos seus primeiros ensaios 

teóricos. Penso que a existência do jogo desde os primórdios da teoria da performance é 

um dos grandes diferenciais do pensamento do Schechner. 
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Penso que seja importante aqui localizar o contexto das principais possibilidades 

de enfoque dos estudos da performance, onde se insere o jogo. No começo desta 

pesquisa estava diante de várias possibilidades de recorte, como numa encruzilhada de 

múltiplos caminhos (Fig.20). A teoria da performance oferece enorme gama de 

enfoques de pesquisa, dos quais Schechner discrimina pelo menos oito possibilidades, 

mas existem ainda muitas outras. Dentre as possibilidades apontadas por Schechner foi 

o jogo que despertou a minha curiosidade. 

 

 

Figura 20: Esquema de oito possibilidades de enfoques de pesquisa dos estudos da performance, 

sugerido por Schechner em sua série de vídeos, disponíveis no youtube, Introduction to Performance 

Studies de 2011. 

 

1) Interculturalismo: enfoque no intercâmbio cultural característico da 

performance, diversidade cultural, estudos culturais; 

2) Ritual: ênfase no aspecto do ritual na performance, mapeamento do conceito 

de ritual, estudos sobre o ritual; 
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3) Liminal e Liminóide: estudo orientado em direção ao conceito de 

liminaridade e suas implicações no contexto das sociedades industriais; 

4) Transportados e Transformados: estudo voltado para os participantes da 

performance; 

5) Jogo: estudo orientado para os estudos do jogo, performance como jogo; 

6) Performatividade: conceito operativo que pode servir à análise da leitura da 

cena de fronteira, bem como e, fundamentalmente, é uma abordagem ao 

comportamento servindo a distintos setores; 

7) Performance Processo: reflexão sobre os processos de criação, ensaio; 

8) Estudo do Espectador: inclui os aspectos da participação, bem como o 

estudo do antes, durante e depois da performance; 

Dentre a diversidade de possibilidades escolhi o jogo como recorte de pesquisa. 

O meu interesse se voltou para a reflexão sobre a performance como jogo. A princípio a 

amplitude das discussões pareceu um problema, pois o jogo evidencia um campo ainda 

mais amplo, complexo, fragmentado e não unificado do que o da performance. 

Entretanto, a riqueza de se pensar a performance como jogo está, justamente, na 

capacidade do jogo de inter-relacionar os mais diversos enfoques.  

Em meio aos diferentes aspectos propiciados pela abordagem ao comportamento 

dos estudos da performance, o estudo do jogo, como foi demonstrado ao longo desta 

pesquisa, também tange grande parte dos outros enfoques por sua abrangência. Ainda 

surgiu outro aspecto implicado, que não pude dispensar por sua relevância: a teoria do 

fluxo de Csikszentmihalyi me pareceu chave para o entendimento do jogo.   

O jogo é parte essencial do comportamento humano, nele a metáfora do ―mundo 

como um palco‖, que é característico dos estudos da performance, dá lugar a sua 

semelhante e mais abrangente metáfora do ―mundo como um jogo‖.  

Interfaces Performance e Jogo 
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Fundamentalmente, o estudo do jogo possibilitou outro olhar, pois se nos 

estudos da performance o jogo é, junto ao ritual, uma subcategoria da performance, do 

ponto de vista do campo de estudos do jogo é o ritual que se torna subcategoria. O que 

leva, consequentemente, às interfaces entre estes dois conceitos. Como vimos através de 

Huizinga, o jogo é o solo primevo das atividades culturais como os rituais, os esportes, 

as artes, o direito, a guerra, a filosofia e a ciência. Em sua visão, a própria cultura pode 

ser compreendida como o desenrolar de um jogo.  

Tal amplitude se aproxima do largo espectro da teoria da performance, que 

inclui de forma semelhante desde os rituais, às performances na vida cotidiana, esportes, 

entretenimentos, arte e jogo. Desta forma, a cosmovisão de Huizinga revela interfaces 

com os estudos da performance. Também Roger Caillois ao classificar os jogos em 

quatro categorias (competição, sorte, simulação e vertigem), apresenta uma noção de 

jogo que se evidencia próxima à noção de performance. 

Desde o tratado histórico de Johan Huizinga que na década de 1930 postulou o 

jogo como o principal fator da cultura (e não apenas um elemento dentre outros na 

cultura), as pesquisas têm buscado se orientar por um viés abrangente. Como vimos no 

terceiro e no quarto capítulos, Schechner também chama atenção para importantes 

estudos que nas décadas de 1970 e 1980 demarcam novas perspectivas para o estudo do 

jogo como ―metalinguagem‖ (Bateson, 1972), como ―fluxo‖ (Csikszentmihalyi, 1975) e 

como fenômeno ―liminóide‖ (Turner, 1982). 

Vimos que estas abordagens trazem diversos aspectos do jogo que tanto 

desenvolvem e ampliam os estudos sobre o jogo, como são utilizados por Schechner 

para o entendimento da própria performance. Como visto ao longo desta pesquisa o 

jogo não é simplesmente uma característica da performance, fundamentalmente, jogo é 

performance. 

A visão do jogo como principal fator da cultura, cujos fenômenos podem ser 

analisados sob perspectiva histórica e antropológica também fundamenta, amplia, 

diversifica e possibilita crítica em relação à visão dos estudos da performance. Isso pode 

parecer contraditório, uma vez que a teoria do jogo é mais antiga. Contudo, o 

entendimento do jogo como fator da cultura está muito próximo dos estudos da 

performance, que também concebem performance como fenômeno cultural e lhe 
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conferem perspectiva histórica, antropológica e artística. Assim, o estudo do jogo 

possibilitou um novo olhar, rico diálogo, reflexão e poder crítico através de interfaces 

performance e jogo. 

A capacidade do jogo em suscitar perguntas supera, notavelmente, a formulação 

de respostas. Entretanto, é exatamente seu potencial questionador e de estabelecer 

interconexões entre assuntos aparentemente tão distantes, como a psicanálise e a 

matemática, por exemplo, que fazem do jogo fonte de ricas reflexões.  

Schechner levanta as seguintes questões sobre o jogo: 

A fantasia, o sonho e o sonhar acordados são tipos de jogos interiores? Jogar é 

sempre divertido? Jogar é sempre guiado por regras ou pode ser imprevisível? 

Jogar é uma atividade pré-racional, racional, não racional ou irracional? Como 

a noção de jogo aparece nas filosofias e cosmologias ocidentais e não 

ocidentais? Os animais jogam da mesma maneira que os humanos? Os adultos 

jogam da mesma maneira que as crianças? Quais são as conexões entre ritual e 

jogo? Entre arte e jogo? Entre as primeiras culturas humanas e o jogo? A 

guerra é um tipo de jogo? Essas questões não encerram tudo que poderia ser 

perguntado (SCHECHNER, 2012, p.94). 

Grande parte destes questionamentos foi desenvolvida ao longo desta pesquisa. 

No terceiro capítulo foram traçadas discussões sobre a essência do jogo que, para além 

da racionalidade, sugere um estado suprarracional ou supralógico pertencente a uma 

percepção mais abrangente que chamei de natureza holística do jogo. Alinhado aos 

novos paradigmas emergentes o jogo retorna como categoria do pensamento.  

Como sugere Huizinga, o jogo parece criar a necessidade de construção de novas 

estruturas de análise que possam dar conta de sua importância, amplitude e 

complexidade. 

A visão de Schechner sobre o jogo é questionadora e desafiante, ao mesmo 

tempo em que é inclusiva, seguindo uma das características mais marcantes do seu 

pensamento que é a valiosa capacidade de agregar teorias. Como a exemplo da seguinte 

passagem: ―Noções sobre o inconsciente (...), teorias da relatividade e da incerteza (ou 

indeterminação) na física, e a teoria do jogo na matemática e na economia‖ 

(SCHECHNER, 2012, p.93).  
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Ainda temos o estudo do jogo nas perspectivas biológica e psicológica, 

pedagógica e educativa, histórica e sociológica, artística e esportiva, fazendo do jogo 

uma categoria abrangente capaz de englobar uma gigantesca diversidade de 

comportamentos. O jogo parece a costura que interliga como numa colcha de retalhos 

diferentes setores, aparentemente distintos, e que, no entanto, podem fazer parte de um 

sistema maior e interconectado. 

Em vários aspectos o pensamento de Schechner se aproxima do de Huizinga. 

Schechner não chega a dar uma definição precisa do jogo, ele problematiza a questão. 

Entretanto, a grande envergadura de suas reflexões sobre o jogo sugere uma definição 

próxima àquela dada por Huizinga. Schechner diz que ―se o tempo-espaço do jogo que 

proporciona o ‗entre‘ e o ‗como se‘ é a fonte das atividades culturais, inclusive das 

artes, ciências e religiões‖ (SCHECHNER, 2012, p.95), o jogo seria como na visão de 

Huizinga o solo primevo de todas as atividades culturais. Em sua visão de jogo 

Schechner parece também considerar o jogo como fator da cultura. 

Já em seus primeiros estudos é possível encontrar essa correlação. Em suas 

conclusões sobre o jogo (1973), Schechner diz que: 

Minha tese é que o comportamento de jogo de culturas com extensivas 

atividades de caça é de um tipo especial que (...) é estratégico, futurista, 

orientado para crises, violento e/ou combativo; ele tem ganhadores e 

perdedores, líderes e seguidores ele emprega costumes e/ou disfarces (inclusive 

em animais); ele tem um começo, um meio e um fim; e nele estão subjacentes 

os temas de fertilidade, proeza, animalismo/ totemismo. (...) No tempo, 

comportamentos de jogo e caça geraram atividades simbólicas secundárias 

chamadas rituais e dramas (scripts) (SCHECHENER, 1977, p.59). 

 Desta forma, Schechner coloca o jogo como precursor tanto dos rituais quanto 

das performances culturais e/ou dramas estéticos. Uma visão que é muito semelhante à 

tese desenvolvida por Huizinga. Penso que cabe perguntar se a ―categoria performance‖ 

não seria a própria ―categoria jogo‖, uma nova abordagem para a velha questão do 

jogo?  

 E o estudo do jogo pode trazer novas perspectivas para os estudos da 

performance? Penso que sim e esta pesquisa dedicou-se a este esforço. O estudo 

aprofundado da obra de Huizinga revelou estreita proximidade com o pensamento de 

Schechner, demonstrando que esta é uma influência fundamental dos estudos da 

performance. E, que penso não é devidamente reconhecida. 
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 A performance entendida como jogo, tomando a perspectiva de Huizinga, se 

estende aos domínios do comportamento humano de uma maneira geral e universal, 

portanto, o Homo Ludens. Condição intrínseca do ser humano e também de muitos 

outros animais. Além de pensantes e fabricante somos, fundamentalmente, jogadores. 

Penso que entender a performance como jogo, ou o performer como um jogador, 

ressalta aspectos fundamentais que o sentido estrito da palavra performance não é capaz 

de alcançar. 

Interfaces Ritual e Jogo 

Penso que a visão do jogo na teoria da performance de Schechner se aproxima 

da visão de jogo de Huizinga em muitos aspectos, permanecendo o que considerei ser 

uma distinção fundamental. Enquanto a teoria da performance faz o exercício reflexivo 

de polarizar os conceitos de ritual e jogo, a teoria do jogo na perspectiva de Huizinga 

toma o ritual como uma subcategoria. E não somente o ritual, também toda forma de 

competição como nos esportes, bem como e, fundamentalmente, o direito, a guerra, a 

filosofia, a ciência e as artes seriam jogos civilizatórios.  

Em contrapartida, Caillois circunscreve um menor perímetro ao jogo deixando 

de fora seus aspectos ligados ao sagrado e ao que ele chamou de ―mistério‖, sua visão 

fornece outro ponto de vista para a relação entre ritual e jogo. Além de Caillois são 

também as teorias do antropólogo Don Handelman que embasam as distinções entre 

jogo e ritual. Penso que seja interessante trazer as suas ideias nas conclusões finais. 

Em seu ensaio Play and Ritual: Complementary Frames of Meta-

Communication, ―Jogo e Ritual: Quadros Complementares de MetaComunicação‖ 

(1977), Handelman argumenta que desde a mais simples organização social não é tanto 

o contraste entre o domínio do jogo e o da ―vida séria‖, ou entre jogo e seriedade, que se 

mostra evidente, mas sim entre jogo e ritual. Diferente de Huizinga, Handelman entende 

o ritual como em oposição ao jogo, um entendimento semelhante ao proposto por 

Schechner. 

Handelman resume as características do ritual e do jogo em análogas e 

complementares. Ele classifica oito características que são comuns ou análogas: 
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Redução dos tipos sociais; introdução de tipos simbólicos; alterações de fins e meios; 

todas as definições da situação são as mesmas; implica num ser social de superfluidez 

(HANDELMAN, 1977, p.191).  

Neste framed domain (―domínio emoldurado‖) ocorre a manifestação da meta-

mensagem da liminaridade e a meta-mensagem sobre a ordenação da realidade social, 

estas seriam as três últimas características comuns. Dentro destas oito características, 

ritual e jogo podem ser entendidos como o mesmo fenômeno. 

Entretanto, para Handelman também podem ser identificadas seis diferenças 

sugeridas por ele como características complementares: 

 

Figura 21: Quadro comparativo apresentado por Handelman em seu ensaio Play and Ritual: 

Complementary Frames of Meta-Communication, ―Jogo e Ritual: Quadros Complementares de 

MetaComunicação‖ (1977).  

Handelman toma a noção de jogo não institucionalizado, de existência frágil, 

cujas meta-mensagens estão em oposição a moral instituída. Uma definição de jogo 

mais próxima da de Caillois. Entretanto, ao estabelecer características análogas e 

complementares, Handelman esta evidenciando as estreitas relações entre ritual e jogo 

já apontadas por Huizinga na década de 1930. 

As complementariedades entre jogo e ritual podem ser entendidas como 

polaridades de um mesmo fenômeno, como já aponta a natureza dúbia, dupla e 

escorregadia do jogo. O jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação como 

desenvolvido pelo próprio Caillois. 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES DO RITUAL E DO JOGO 

               RITUAL            JOGO 

1) Complexa passagem para o ritual 1) Fácil passagem para o jogo 

2) Moldura persistente 2) Moldura frágil 

3) Meta-mensagem de santidade/     

moralidade/ verdade 

3)Meta-mensagem de dúvida/ amoralidade/ 

falsidade 

4) Expressivo para a ordem social 4) Expressivo da ordem social 

5) Raio de influência limitado 5) Raio de influência amplo  

6)Ressalta as estruturas de tempo e espaço 6)Ressalta fragmentos em andamento da 

realidade social   
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Diferenças são complementares dentro de uma totalidade, com isso poderíamos 

facilmente aplicar as distinções entre ritual e jogo às noções de seriedade e divertimento 

de Huizinga ou o jogo de regras fixas e jogo de livre improvisação de Caillois. Como 

nos esquemas abaixo (Fig.22) que foram apresentados ao final do segundo capítulo 

desta dissertação, mas que agora na conclusão merecem ser retomados. 

 

 

Figura 22: Interface entre esquemas, a esquerda a performance como totalidade engloba as polaridades 

do ritual e do jogo, a direita a totalidade jogo engloba as polaridades seriedade e divertimento de 

Huizinga e o jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação de Caillois.  

Na comparação entre os esquemas podemos ver claramente que a performance 

como resultante da tensão entre jogo e ritual também implica na noção de totalidade. 

Como vimos, a partir de Huizinga a noção de totalidade é intrínseca ao jogo, sendo a 

forma mais apropriada de apreender sua complexidade e amplitude. Tanto a 

performance quanto o jogo podem ser entendidos como entidades autônomas. 

O quarto capítulo desta pesquisa trouxe as fundamentais questões levantadas por 

Victor Turner, suas últimas reflexões pousaram também sobre o jogo. Elas tornaram-se 

necessárias para entender o contexto do jogo nas sociedades industriais. As estreitas 

relações entre ritual e jogo se anunciam na perfeita aplicação do arcabouço conceitual 

da antiestrutura, que agrega as noções de liminaridade e communitás, ao jogo. 

Como vimos o jogo é estrutural (regras fixas) e antiestrutural (jogo anárquico ou 

de livre improvisação). O jogo anárquico é o que Turner chamou de potencial criativo 

dentro do ritual. Esse jogo livre no contexto da liminaridade pode ser muito perigoso 

para a ordem social, no entre realidades que se abre na liminaridade tudo pode 

acontecer, até mesmo o surgimento de novas estruturas sociais. 
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Dentro da liminaridade se manifesta a communitás, que é outra noção que se 

relaciona ao jogo. Como vimos, a communitás surge na liminaridade como uma 

expressão espontânea de sociabilidade, algo como uma sensação de comunhão entre as 

pessoas, compartilhando um mútuo sentimento de pertencimento. Uma das principais 

características do jogo é o envolvimento do jogador no jogo. E esse envolvimento, 

como vimos, tem relação com o fluxo.  

Turner argumenta que a noção de communitás é diferente da do fluxo, 

entretanto, as duas noções se aproximam em vários aspectos. Embora a communitás seja 

uma expressão de sociabilidade entre os indivíduos, esse envolvimento sugere outro 

estado de percepção que poderíamos identificar como fluxo. Um estado de alta 

concentração e envolvimento que propicia um maior controle de si e do ambiente. Penso 

que ao entrarem no fluxo os participantes também podem promover communitás. A 

diferença fundamental parece ser que o fluxo parte da perspectiva do indivíduo e a 

communitás do coletivo. 

Penso que a maior correlação entre jogo e ritual, entretanto, é da própria noção 

de símbolo com a noção de jogo. Turner toma o símbolo como evento e não coisa, o 

evento está em constante movimento. Em Turner o símbolo está em movimento e 

interação, é fator de ação social como o jogo como fator da cultura. Turner descreve o 

símbolo como aquele que põe ordem e também é capaz de trazer desordem. 

Jogo como Totalidade: Conflito como Padrão 

Como vimos no terceiro capítulo, uma vez que não pode ser compreendido 

dentro dos parâmetros racionais, humanos e civilizatórios, embora constitua base de 

todas essas coisas, o jogo escapa aos limites da análise e desafia à criação de novas 

estruturas de pensamento que possam abarcar sua amplitude e multiplicidade. A visão 

de jogo como totalidade parece traduzir essa categoria de pensamento que transcende os 

limites da lógica racional, das funções biológicas e mesmo da estética. 

Penso que o estudo do jogo possibilitou a Schechner entender a própria 

performance enquanto totalidade, porque o jogo é ambíguo, ele tem duas caras. E as 

duas são falsas e verdadeiras, porque é o jogo que cria a experiência da ilusão de 

dualidade – o conflito.  
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Para Huizinga, enquanto categoria primária o jogo não pode ser analisado do 

ponto de vista das dicotomias do pensamento (objetividade e subjetividade; razão e 

sensibilidade; intelecto e emoção; mente e corpo; lógico e ilógico; certo e errado ou 

verdadeiro e falso), dualidades que são ilusões criadas pelos próprios jogadores. O que 

parece vital é que o jogo cria a ilusão da dualidade e só pode ser compreendido, por 

isso, enquanto totalidade. 

Enquanto totalidade, o jogo contém em si as polaridades discutidas por Huizinga 

como seriedade e divertimento ou sagrado e profano. Caillois também dividiu o jogo em 

duas grandes categorias: o jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação. 

Schechner desenvolve seu pensamento de forma semelhante, mas coloca a performance 

como totalidade, tendo como polaridades o jogo e o ritual. Penso que isso apenas muda 

o ponto de vista, de certa forma, o que Huizinga chamou de jogo, Schechner concebe 

como performance. 

Entretanto, esta mudança de ponto de vista traz grandes e importantes 

implicações - o entendimento da performance como jogo; e do jogo como performance - 

aliando a discussão aos paradigmas sociais e artísticos imbricados em performance, a 

tese de Huizinga do jogo como fator da cultura ganha força. 

A noção de totalidade implica em padrões subjacentes que se repetem de 

infinitas formas. Como totalidade o jogo é um padrão de comportamento. Algo como o 

comportamento restaurado de Schechner, ou seja, um trabalho sobre a ação. O 

comportamento serve de matéria prima para um treinamento, um processo, um jogo.     

Vimos no terceiro capítulo a classificação dos jogos de Caillois em quatro 

categorias: Agon (competição), Alea (sorte), Mimicry (simulação) e Ilinx (vertigem). 

Huizinga não criou uma classificação para os jogos, entretanto, ele explorou de forma 

central em sua tese o aspecto da competição. Como já foi dito, no segundo capítulo de 

Homo Ludens entra em evidência a competição. ―O fato de a maior parte das 

competições dos gregos serem realizadas com uma seriedade mortal não é razão para 

separar o agon do jogo, ou para negar o caráter lúdico do primeiro.‖ (HUIZINGA, 2000, 

p.39).  
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O estreitamento de agon, ou competição, com a noção de jogo na cultura grega 

era controversa e, portanto, Huizinga faz grande esforço (ao longo de todo Homo 

Ludens) em refutar as críticas de seu colega, o Professor Bolkestein
15

. A partir do 

terceiro capítulo de Homo Ludens, O Jogo e a Competição como Funções Culturais, 

Huizinga desenvolve sua tese de que o caráter agonístico do jogo pode ser percebido 

desde os esportes e eventos teatrais servindo de competições até os processos penais. 

Culturalmente, o direito também pode ser entendido como batalha verbal, onde vence o 

melhor no debate, assim é que temos a situação geral de dois jogadores (ou times) frente 

a um juiz. 

Fazendo uma importante correlação com os dramas sociais, Turner afirma que 

―o drama social é um modelo agonístico que se desenha depois de uma situação 

agonística recorrente‖ (TURNER, 1982, p.71). Considerando a possibilidade da 

existência de outros tipos de unidades sociais, como vimos, Turner entende o drama 

social como um tipo de forma processual universal, o que para ele representa um 

―perpétuo desafio de todas as aspirações à perfeição em organizações sociais e 

políticas‖ (TURNER, 1982, p.71). 

Desta forma, para Turner o drama social é uma forma processual universal, não 

exclusiva, que penso também poder ser entendida como um padrão de comportamento 

social. Como vimos, Turner identificou a partir de seus estudos com uma tribo africana 

uma forma universal que chamou de drama social. Penso que como padrão universal o 

drama social pode ser entendido como jogo social. Turner relaciona esta forma 

processual universal a definição de tragédia dada por Aristóteles, como ―a imitação de 

                                                 

 

 

15
 Bolkestein argumentou que se por um lado o conceito ampliado de jogo se adequa bem ao pensamento 

romano, o que fica claro na raiz ludus do latim, por outro lado o pensamento grego era muito diferente do 

romano e não se pode falar que o jogo e a competição são a mesma coisa no mundo grego, pois seria o 

mesmo que dizer que os gregos viviam de puro jogo. Huizinga responde: ―Em certo sentido é mesmo essa 

a tendência deste livro‖ e ―apesar do fato de a língua grega não ser a única a estabelecer uma distinção 

entre a competição e o jogo, estou firmemente convencido da existência de uma identidade profunda entre 

ambos.‖ (Huizinga, 2000, p.25) 
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uma ação que é completa, um todo, e de uma certa magnitude... tendo um começo, um 

meio e um fim,‖ (TURNER, 1982, p.72).  

No segundo capítulo desta pesquisa, disse que esta reflexão de Turner parece 

fundamental para a compreensão da relação entre dramas sociais e dramas estéticos. 

Aqui ela parece fundamental também para compreender as relações entre dramas sociais 

e o jogo no, também agonístico, modelo de Huizinga.  

De acordo com Huizinga o jogo cria uma ilusão de dualidade. De forma muito 

semelhante aos apontamentos de Turner em relação às suas observações sobre a tribo 

Ndembu. Turner identificou que uma das características mais marcantes da comunidade 

era a tendência agonística.  A competição nasce de um desafio, um conflito ou ruptura. 

Elegendo a palavra ―conflito‖ como referente ao agon fiz a seguinte reflexão: o conflito 

está no cerne do drama social, assim como está na tragédia de Aristóteles e o conflito 

também é o centro gravitacional do jogo. Um Padrão Comum?  

O conflito promove o surgimento de facções, partidos, ou lados, em cujo debate 

existe algo em jogo. E isso sugere que como ―os deuses vivem jogando‖ também os 

humanos e outros animais superam o tédio através do jogo. Esta parece ser a explicação 

para entender como sociedades aparentemente pacíficas se dividem em times 

antagonistas para pretexto de todos os tipos de competições, como argumenta Huizinga. 

De acordo com Turner, ―dramas sociais são fruto de situações de conflito‖ 

(TURNER, 2008, p.28). Como vimos, ele identificou quatro fases do drama social: 

ruptura; crise crescente; ação corretiva e reintegração (TURNER, 2008, p.28). Para 

Turner através de crises instauradas por rupturas desenvolve-se uma crise crescente 

trazendo a necessidade de uma ação corretiva, onde novas condições tomam lugar na 

fase de reintegração. 

Estas fases do drama social estão relacionadas às performances culturais e 

também podem ser perfeitamente compreendidas como o desenrolar de um jogo. Como 

vimos, ao pontuar as diferenças entre dramas estéticos e dramas sociais, Schechner diz 

que os dramas sociais possuem mais variáveis e o desfecho é posto em dúvida, sendo 
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―mais parecido com um game ou contexto esportivo.‖ (SCHECHNER, 1977, p.72). Os 

dramas estéticos, para Schechner, são mais ornamentais do que instrumentais. 

Desta forma, não obstante as diferenças de grau ou nível do espectro 

multifacetado da performance de Schechner, o conflito está em seu cerne, no que ele 

traduz como a performance enquanto resultante da tensão entre jogo e ritual. Em sua 

perspectiva, o ritual é fixo e o jogo flexível. A performance, para Schechner, acontece 

exatamente na tensão entre o estético/ resultado (ritual) e o processo/ incerteza (jogo). 

Como vimos, para Turner em qualquer nível a ruptura apenas expõe tendências 

facciosas na comunidade, assim os dramas sociais são processos de equilíbrio. ―O amor 

pode ser ‗uma coisa muito esplêndida‘, mas a crise é certamente uma ‗coisa muito 

equilibrada‘ em todas as culturas‖ (TURNER, 1982, p.70). Não obstante o idealismo de 

um mundo de paz e sem conflitos, Turner conclui que os dramas sociais fazem parte do 

equilíbrio da vida.  

Ruptura, crise ou conflito são sinônimos dados por Turner para traduzir a 

tendência em gerar cismas desencadeadoras de processos sociais. A criação do conflito 

coloca alguma coisa em jogo. Penso que a centralidade do conflito é padrão não 

somente do jogo, mas está também presente na performance e, como o corpo, pode ser 

um ponto de convergência para a compreensão do comportamento.  

Interfaces Jogo e Fluxo 

Incluindo ritual e performance na categoria mais ampla de jogo, poderíamos 

dizer que o jogo é criador de macrofluxos por natureza. Como vimos, o jogo cria uma 

ilusão que coloca algo em jogo. Cria um espaço-tempo próprio que pode ser denunciado 

e moldado conforme a própria vontade a qualquer momento. Pode seguir as regras, 

quebrá-las ou inventá-las. O jogo proporciona uma experiência e é capaz de envolver 

completamente os jogadores num total arrebatamento. 

O fluxo pressupõe uma ação coerente e isso implica em objetivos precisos e 

regras claras. Ora, se o fluxo só acontece mediante tarefas realizáveis com regras 

estabelecidas, poderíamos dizer que o fluxo só ocorre em estados de jogo? Tendo por 
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jogo a definição ampliada de Huizinga, seria o jogo fábrica de fluxo? E seria esta sua 

função primordial? Produzir fluxo?  

Se o jogo é realizado unicamente pelo prazer que ele proporciona, então, 

jogamos para entrar em fluxo. Fluxo é prazer. 

A noção da motivação intrínseca é central no fluxo. Devido a todo o sistema 

capitalista basear-se em motivações extrínsecas chega a ser difícil pensar sobre aquilo 

que seria uma verdadeira motivação interior. O jogo seria um exercício de 

autoconhecimento? Autocomunicação?  

O fluxo tem ligação com a natureza holística ou sistêmica, também com a 

essência suprarracional ou supralógica do jogo. A questão do papel da consciência e da 

perda do ego parece ter relação com isso, pois para atingir o fluxo é necessário o ―self-

forget fulness‖, ou o ―pleno auto esquecimento‖ no sentido do intelecto e do ego. 

Silenciando a lógica racional é possível acessar o que Huizinga chamou de natureza 

humana supralógica? E essa essência suprarracional teria características semelhantes 

àquelas identificadas na teoria do fluxo? 

Partindo da premissa de que as perspectivas lógica, biológica e mesmo estética 

são insuficientes para explicar o jogo, Huizinga apontou para a necessidade de novas 

estruturas de análise que pudessem dar conta da noção de jogo enquanto totalidade. O 

modelo proposto por Mihaly Csikszentmihalyi parece abrir caminho para a construção 

dessas novas estruturas, uma vez que parte de uma abordagem fenomenológica regida 

por um paradigma abrangente e inclusivo, que ele chama de holístico. 

Mihaly Csikszentmihalyi voltou suas atenções, exatamente, para a questão 

colocada por Huizinga, "mas o que há de realmente divertido no jogo? Por que razão o 

bebê grita de prazer? Por que motivo o jogador se deixa absorver inteiramente por sua 

paixão? Por que uma multidão imensa pode ser levada até ao delírio por um jogo de 

futebol?" (HUIZINGA, 2000, p.6).  

Csikszentmihalyi se pergunta: O que caracteriza o prazer? Como e porque as 

pessoas realizam atividades pelo próprio prazer de fazer estas atividades? O que tem 

estas atividades que as tornam prazerosas? A resposta parece ser - fluxo. 
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A teoria do fluxo e com ela o estudo do prazer e da motivação interior coloca em 

questão toda a estrutura social baseada em motivações extrínsecas que caracteriza as 

sociedades industrializadas ou também chamadas sociedades de consumo. Nelas 

persiste uma crença de que o ―trabalho sério é sombrio e desagradável. Devido a esta 

suposição, a maior parte do nosso tempo é desperdiçada fazendo coisas desagradáveis.‖ 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1975, p.1).  

Essa crença ou suposição é interpretada por Turner como consequência da 

Revolução Industrial que institui o tempo livre como, arbitrariamente, distinto do tempo 

de trabalho. O lazer faz parte do tempo livre, assim como comer, dormir, cumprir com 

todas as obrigações sociais e familiares, os quais poderiam estar integrados ao que 

Turner chamou de ―continuum trabalho-brincadeira‖ das sociedades tribais. Nelas não 

existe a divisão entre trabalho e jogo, mas sim entre sagrado e profano. 

Vimos que o jogo sofreu grandes e profundas transformações com o advento da 

Revolução Industrial que trouxe novos contextos liminares que Turner chamou de 

liminóides. O trabalho alienado que alimenta o consumo das sociedades industriais anda 

junto à institucionalização do tempo livre como distinto do tempo de trabalho. Desta 

forma é que passamos a aceitar e suportar o trabalho em troca do salário. 

Embora os gêneros liminóides sejam potencialmente subversivos e 

problematizadores, o jogo que no contexto liminal era o centro da vida social, tornou-se 

algo ―não sério‖, ―só de brincadeira‖, ―falso‖, ―opcional‖. Por detrás de uma suposta 

liberdade de escolha, dentre a miríade de gêneros liminoides, fato é que nas sociedades 

industriais o jogo demanda certo poder aquisitivo. Os jogos de graça existem, mas como 

argumentou Turner são apenas resquícios de antigos rituais liminares, como o carnaval. 

A fragmentação e marginalização ao mesmo tempo que potencializa a anarquia 

do jogo anula seu nível de influência. Por exemplo, por mais que as artes cênicas da 

contemporaneidade sejam subversivas, quem assiste ou tem acesso a elas? E que 

diferença faz a anarquia liminóide no contexto social geral? 

A quebra de uma unidade centralizada de consciência coletiva e ação 

compulsória dá lugar a uma valorização do individual, idiossincrásico e periférico num 

pluralismo crescente. A essa passagem histórica Turner a chama de ―liminal ao 
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liminoide‖, caracterizada pelo advento de uma pretensa liberdade de escolha dentre uma 

variada multiplicação de gêneros liminoides, que parecem encobrir a massacrante 

racionalização do trabalho da Era Industrial.  

Como apontou Turner é preciso olhar para o fenômeno social total, nele 

coexistem resquícios liminares como os cultos religiosos e carnavais com gêneros 

liminoides como o teatro e a dança contemporâneos. O panorama é de total coexistência 

de variados tipos de formas liminares. Pergunto se a performance, como uma nova 

abordagem ao comportamento, não seria uma força de unificação em meio à explosão 

plural? Penso que frente a crescente multiplicação de gêneros liminóides num contexto 

globalizado e intercultural, paralelamente, surge a performance, um pensamento 

inclusivo que como uma força de unificação é capaz de agregar e inter-relacionar 

diversos campos dentro de uma mesma categoria geral. 

 Para que o potencial subversivo dos gêneros liminóides possam realmente vir a 

provocar alguma mudança social parece necessária uma unificação, que entendo ser 

representada pela performance e, como busquei desenvolver nesta pesquisa, este 

potencial unificador também está presente no estudo do jogo. 

Se não podemos nos livrar, facilmente, da separação entre jogo e trabalho 

sancionada pela industrialização, por outro lado, a teoria do fluxo nos indica que 

podemos repensar por nós mesmos como reencontrar o fluxo em nossas vidas. Isso não 

deixa de ser subversivo num programa que torna aceitável o trabalho detestável pela 

recompensa de pagar as contas da sobrevivência. 

Se o jogo gera macrofluxos porque perdemos tempo com microfluxos? 

Poderíamos nós, reles mortais, como os deuses, os heróis e os ricos vivermos jogando? 

Não seria muito melhor do que afundados em depressivo tédio e ansiedade?  

Entretanto, o que acontece geralmente é exatamente isto – tédio e ansiedade. A 

teoria do fluxo é bastante produtiva para o jogo, uma vez que desloca o interesse em 

tipos de jogos para graus de fluxo. Isso é muito interessante, não importa se o jogo é 

dança, xadrez, alpinismo ou cirurgia, o que importa é que as pessoas que praticam estas 

atividades estejam em jogo, ou em total envolvimento e arrebatamento através do jogo.  
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Assim, o fluxo também representa um reavivamento e retorno da questão do 

jogo, tal como a performance, trazendo ainda novas perspectivas para entendê-lo e 

praticá-lo. O fluxo parece, enfim, alcançar aquela dimensão psicológica do jogo e 

responder a pergunta de Huizinga: Afinal, porque o jogo é capaz de arrebatar totalmente 

os jogadores?  

Para Csikszentmihalyi, certas pessoas praticam certas atividades pelo simples 

prazer de fazer estas atividades. Esse prazer pressupõe uma ação coerente, trazendo 

plenitude, autossatisfação em perceber que os desafios estão sendo encarados através do 

melhoramento e utilização das próprias capacidades interiores. O prazer pode ser 

entendido como fluxo, que é caracterizado pela mescla de ação e consciência através de 

um estreitamento da atenção, amplificação da consciência mental e cinética, controle de 

si e do ambiente.  

Penso que estas sejam preciosas pistas para que possamos talvez, como os 

deuses, viver jogando. 

Esta pesquisa foi um esforço teórico e reflexivo para entender a performance e o 

jogo, construindo interfaces entre as duas noções. Ritual e fluxo são importantes 

conceitos implicados. A performance é um fenômeno social, artístico e acadêmico 

interdisciplinar de múltiplos enfoques, que tem no corpo seu ponto de convergência. O 

jogo representa um vasto e não unificado campo de estudos que evidencia o retorno do 

jogo como categoria do pensamento. 

Os estudos do jogo se revelaram seminais à teoria da performance de Schechner, 

particularmente, a definição de Huizinga do jogo como fator da cultura e a divisão de 

Caillois do jogo de regras fixas e o jogo de livre improvisação. Performance e Jogo são 

conceitos inclusivos e inter-relacionais; interdisciplinares e interculturais; que podem 

ser entendidos como novos paradigmas, ou visões de mundo, sobre o comportamento. 

Performance e Jogo também podem ser refletidos como o conjunto de duas 

forças complementares e em oposição, cuja dinâmica está inserida numa totalidade. As 

semelhanças entre as noções de ritual e jogo são muitas e suas diferenças 

complementares, o que indica similitude com a polarização: seriedade e divertimento ou 

jogo de regras fixas e jogo de livre improvisação. Enquanto totalidade, performance ou 
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jogo, estão baseados na polarização e, portanto, no conflito ou tensão entre contrários. 

Esse padrão também é identificado por Turner como o cerne do drama social. Conflitos 

são processos de equilíbrio, como um padrão na dinâmica do drama social, da 

performance e do jogo. 

Frente às complexidades do jogo sugeri as noções de natureza holística, 

suprarracional e supralógico como possibilidades de compreensão do jogo, essas noções 

também se relacionam com o fluxo. No contexto pós-industrial de hibridismo entre 

gêneros liminares e liminóides, a questão central ainda é a fundamental divisão entre o 

jogo e o trabalho.  

O fluxo é resultado da motivação intrínseca, não estando relacionado aos bens 

materiais ou de status. É caracterizado pela mescla de ação e consciência com a 

concentração da atenção num campo limitado de estímulos, o que leva a um pleno auto 

esquecimento, maior domínio de si e do ambiente.  

O contexto contemporâneo híbrido, fragmentado, idiossincrásico, plural e de 

ampla multiplicação sugere que são mais palpáveis mudanças individuais, ou talvez 

estas mudanças sejam um bom começo para se pensar em mudanças sociais. Os estudos 

desenvolvidos nesta pesquisa trazem pistas para pensarmos sobre os jogos que jogamos 

e quais são aqueles que poderíamos jogar. 
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