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I – O jogo teatral na criação do roteiro 

 

A estrutura de um jogo, de acordo com o 

pensamento de Huizinga em Homo ludens, constitui-se de 

alguns elementos que são recorrentes nesse tipo de 

atividade. O primeiro deles é o espaço do jogo, tanto o 

espaço físico, propriamente dito, quando o espaço abstrato 

onde ele se insere. No futebol, um jogo de competição, o 

espaço físico do jogo é o campo, com suas dimensões 

próprias, o gol, etc.; o espaço abstrato ou metafísico desse 

jogo nos revela que uma grande rivalidade acontece entre 

as equipas quando se trata de uma final de campeonato, 

por exemplo. Num outro tipo de jogo, que privilegia a 

criação e não a competição como no caso do teatro, temos 

o palco, isto é, o lugar onde os personagens executam suas 

ações. Ou seja, o palco é qualquer lugar onde ocorra uma 

representação. Quanto ao espaço metafísico do teatro 

podemos encontrá-lo na vida dos personagens envolvidos 

no conflito. O segundo elemento que faz parte da estrutura 

do jogo, o tempo, sempre vive em estreita relação com o 

espaço. Isto que quer dizer que a atividade lúdica ocorre 

dentro de certas limitações de tempo e espaço, tanto num 

jogo de competição, como o futebol, quanto num de 



 2 

criação, como o teatro. O terceiro elemento que 

fundamenta a estrutura do jogo é a busca da vitória e a 

possibilidade da derrota, ou seja, sempre há alguma coisa 

que se pode ganhar ou perder dentro de um jogo. No jogo 

de competição, como o futebol, a vitória é o que todos 

buscam alcançar; no jogo do teatro, a criação que terá 

como recompensa o aplauso sincero do público, ou a sua 

indiferença ou frieza, expressas por seu silêncio. Assim, 

essa possibilidade do acerto ou do erro é, em grande parte, 

responsável pela emoção do jogo. Finalmente, temos o 

último elemento importante na estrutura do jogo que é 

representado pelo seu conjunto de regras que disciplinam e 

estimulam a criação das jogadas. Portanto, da mesma 

forma que o futebol tem as suas regras, o teatro também 

vai se definir pelas suas. A grande diferença está em que 

as regras do jogo de competição tem um certo caráter 

universal, enquanto as regras do jogo de criação podem 

sofrer inúmeras transformações, tornando-se quase 

individualizadas.   

O teatro, percebido como um jogo, também pode 

ser visto a partir dos elementos formadores de qualquer 

estrutura lúdica: onde acontece a ação, qual o seu tempo, 

qual é o seu principal conflito, quais são as regras desse 

jogo? Essas questões podem nortear a organização de 

roteiros que estruturem os mais diversos tipo de jogos 

teatrais. Assim podemos planejar tanto a performance de 

uma pequena cena, quanto a de um grande espetáculo. 

A criação de roteiros para performances teatrais 

tem sido um dos objetos da nossa pesquisa sobre o jogo 

teatral nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da 

Escola de Teatro da UNIRIO. São performances de caráter 

antropológico, que discutem os personagens em suas 

relações humanas e sociais, através de jogos teatrais.  
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Sabemos, entretanto, que nem sempre a 

performance parte de um roteiro de ações. Pode surgir de 

inúmeras formas, a partir de uma idéia ou de uma reação 

quase espontânea que resulte numa intervenção de caráter 

artístico, por exemplo. Entretanto, a performance que 

pesquisamos relaciona-se diretamente a um roteiro e não 

tem nada de espontâneo. É um trabalho planejado, no 

mesmo sentido em que se planeja um jogo. 

Nos congressos da ABRACE de 2006 e 2008, 

quanto na sua reunião científica de 2009, apresentamos e 

publicamos trabalhos sobre este tema. Nessas ocasiões 

abordamos sobretudo a criação roteiros teatrais, baseados 

em jogos quinários, chamados de “narrativa mínima” em 

teorias literárias.  

Estudando a narrativa em teorias da literatura, 

descobrimos o conceito de narrativa mínima, que pode ser 

adequado à criação de diversas estruturas de 

performances. Encontramos, assim, um importante objeto 

de estudo para nossa pesquisa. A nossa proposta, portanto, 

pretende ser mais um caminho, entre outros, de criação de 

roteiros para a realização jogos teatrais performáticos, 

buscando discutir o homem e suas relações com o mundo.  

Neste trabalho, adaptamos ao jogo teatral o sistema 

universal da narrativa (sistema quinário), teorizado a partir 

de Propp, Todorov e Greimas, entre outros.  O sistema 

quinário estabelece os cinco pontos básicos de qualquer 

narrativa tradicional: 1) Situação inicial da narrativa, 

seguindo um determinado caminho; 2) Acontece, então, o 

surgimento de uma força desequilibradora, mudando os 

rumos da narrativa (no teatro, primeira peripécia); 3) 

Desenvolvimento do novo caminho narrativo; 4) Força 

equilibradora (no teatro, segunda peripécia); 5) Estado 

final da narrativa. Este é o roteiro de uma narrativa 

absolutamente tradicional.  
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Entretanto, na nossa adaptação desse sistema para 

roteiros de performances antropológicas, trabalhamos com 

a desconstrução da tradicional sequência lógico-temporal, 

na busca de inusitadas possibilidades de seqüenciar um 

acontecimento ou uma história. 

 

II – Roteiro do jogo teatral mantendo sequência 

lógico-temporal 

 

Criar um jogo teatral é, antes de tudo, responder a 

algumas perguntas: o que acontece, onde acontece, com 

quem e como? Começa com um conflito básico que se 

desenvolve, através de peripécias (“circunstância 

ocasional que incorre inesperadamente em alguma 

situação” (Diconário do Aurélio) – alguma coisa que 

acontece e muda bruscamente a situação), chegando a uma 

solução final. É criar um problema, desenvolver a busca 

de sua solução e, finalmente, encontrar a solução.Assim, 

nesse tipo de trabalho, é importante começarmos definindo 

os elementos que vão compor o jogo teatral: 1 – O que 

acontece? Essa pergunta define a ação inicial do jogo. Por 

exemplo: Alguém perde alguma coisa muito importante. 2 

– Onde acontece? Define o espaço do jogo. Por exemplo: 

a casa daquele homem que perdeu alguma coisa. 3 – 

Quando acontece? Define o momento em que o jogo 

acontece. Por exemplo: a noite de natal. 

O momento seguinte desse tipo de trabalho é a 

criação de um roteiro onde a lógica acompanhe o espaço e 

o tempo. Portanto, chegamos ao momento em que é 

necessário planejar as ações do roteiro. Para tanto, 

utilizaremos a técnica da narrativa literária mínima, 

também chamada de sistema quinário da narrativa. No 

sistema quinário, que contém os cinco principais 

momentos de uma história, podemos ter o seguinte 
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esquema: 1 – Situação inicial (Ex: um velho solitário, 

numa noite de natal prepara a ceia para si mesmo). 2 – 

Primeira Peripécia (Ex: Descobre que perdeu o presente 

que comprara para si mesmo). 3 – Desenvolvimento da 

nova situação (Ex: já não mais prepara a ceia. Agora 

busca, de uma maneira cada vez mais desesperada, 

encontrar seu presente. Revira a casa inteira e não 

consegue encontrá-lo). 4 – Segunda Peripécia (Ex: 

Finalmente encontra o seu presente, um anel, que estava 

sob um guardanapo em cima da mesa). 5 – Situação final 

(Ex: O velho, profundamente triste começa a sua ceia de 

natal). 

Esse roteiro obedece uma sequência lógico-

temporal, ou seja filia-se a uma tradição que, ainda hoje, 

permanece muito presente na histórias encenadas em 

teatros, nos mais diversos gêneros de performance. 

 

III – Roteiro do jogo teatral quebrando a sequência 

lógico-temporal 

 

Inúmeras possibilidades se abrem para a um 

roteiro, quando quebramos a sequência lógica do tempo de 

suas ações. No exemplo que mostramos de um momento 

na vida de um velho senhor, a narrativa vira um “flash-

back”, quando colocamos o número cinco como abertura 

da sequência de ações. Nesse caso, começa a história 

quando o personagem em questão já está realizando sua 

solitária ceia. Assim, a partir de pequenas ações ou de 

algumas falas, ele estabelece a relação entre o passado e o 

presente. Assim, as narrativas podem assumir os mais 

diversos caminhos, com a simples alteração da sequência 

narrada. Isso pode variar de acordo com o que se quiser 

enfatizar ou discutir, evidentemente, fazendo sempre 

pequenas ligações que definam essas sequências. 
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Entretanto, tamém é possível tabalhar de uma maneira 

diferente, sem tentar estabelecer relações através de falas 

ou situações, deixando ao livre arbítrio do espectador o a 

compreensão da sequência de ações narradas. 

 

III – Conclusão  

 

Neste trabalho, queremos ressaltar, buscamos um 

caminho técnico para a criação do jogo teatral. Assim, do 

nosso ponto de vista, seja qual for a idéia trabalhada, 

sempre haverá a possibilidade de seguir uma maneira de 

criar, ou seja, uma técnica criativa, um caminho que abra 

as comportas de criatividade na preparação de um roteiro 

para performance. 

Portanto, o nosso objetivo com essa pesquisa foi 

encontrar mais um caminho que facilite a criação de jogos 

teatrais. Seja qual for o seu objetivo, seja qual for a sua 

idéia, acreditamos nesse tipo de técnica para expressá-la, 

uma vez que isso acontece normalmente na literatura não-

dramática, como em romances e contos. 
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