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RESUMO: Esse estudo analisa o discurso do teatrólogo Jean-Pierre Ryngaert sobre o ensino 

da improvisação, a partir do texto A Pequena Música dos Rituais, no qual o autor relata 

algumas vivências em que utiliza os rituais cotidianos no treinamento do ator. A análise visa 

possibilitar um diálogo com os estudos do Círculo de Bakhtin, contribuindo para o campo das 

artes do espetáculo por meio de uma reflexão teórica advinda de discursos sobre a prática. Os 

primeiros olhares apontam para a improvisação teatral como um processo dialógico, que 

proporciona ao ator a liberdade criativa da autoria, pois no ato improvisado ele é o autor de 

seu próprio texto, de sua corporeidade e da cena. Quanto aos rituais cotidianos, Ryngaert 

defende a observação como ponto de partida para a criação, da mesma maneira que Bakhtin 

fala da identidade do ser constituída na relação com o outro. Por meio dos tantos diálogos 

possíveis entre os estudos teóricos e práticos, ainda urge refletir sobre o uso dos rituais como 

um jogo múltiplo de sentidos, que traz o detalhe e a minúcia para o foco da cena, como 

sinaliza Ryngaert, do mesmo modo que o Círculo de Bakhtin se refere às alterações 

minúsculas do ser como responsáveis pelo curso das situações comunicativas e das relações 

entre os sujeitos participantes de uma interação, que no caso analisado nesse estudo, é o 

ambiente de treinamento do ator. 

Palavras-chave: Rituais Cotidianos; Treinamento do Ator; Improvisação. 

 

1.A Pequena Música dos Rituais 

Jean-Pierre Ryngaert é um dos principais nomes da pesquisa cênica atual. Sua 

contribuição teórica para o campo das artes do espetáculo vai além de um escopo ou temática, 

tendo seus estudos importância fundamental para a compreensão dos procedimentos de 

formação do ator contemporâneo. Professor e encenador do Institut d’Etudes Théâtrales, da 

Université de Paris III, seus estudos estão sob influência de grandes homens de teatro como 

Jacques Coupeau e Charles Dullin. 

O livro Jogar, representar, escrito na década de 80, no qual se encontra o objeto 

discursivo de minha pesquisa, é uma obra de vasta importância para as relações entre teatro e 

educação, por conter metodologias, procedimentos e vivências práticas relatadas por 

Ryngaert. O autor dialoga com os leitores de maneira a retomar e levantar novas questões a 



respeito do jogo e da dinâmica teatral, sob o ponto de vista da formação de atores. Trata-se, 

portanto, de uma obra que traz formulações sobre as relações entre o indivíduo e o jogo. 

As práticas relatadas são designadas como modalidades de improvisação teatral, a 

serem trabalhadas em formato lúdico, tanto nas suas aplicações possíveis com atores quanto 

com não-atores. Aliás, esses termos não encontram lugar no discurso de Ryngaert, para quem 

o desenvolvimento da capacidade de jogo está disponível para todo aquele que se pretende 

aventurar nas descobertas do caminho teatral. O foco do trabalho é centrado no grupo, 

cabendo a este as decisões, temas, espaços e vertentes estéticas a serem trabalhadas. 

Ao iniciar os trabalhos para a disciplina Improvisação e Jogo teatral II, ministrada 

por mim na Graduação em Produção Cênica da Universidade Federal do Paraná no segundo 

semestre de 2009, meus diálogos com os acadêmicos eram constituídos por minhas leituras de 

Ryngaert. Em meados do semestre decidimos vivenciar o jogo a partir do texto A Pequena 

Música dos Rituais, integrante do capítulo Indutores de Jogo, encontrado na obra acima 

mencionada. 

Nesse texto o autor defende que é necessário ir além da observação da vida cotidiana 

para que o jogo teatral seja uma experiência do próprio jogador. Segundo Ryngaert, o uso da 

imitação como elemento da improvisação, pode não garantir a qualidade de uma transposição 

cênica e, além disso, deslocar o jogador para fora da situação teatral. Ele sugere, então, a 

utilização de um processo de trabalho a partir dos rituais cotidianos: 

Um rito é, no sentido figurado, uma prática regrada, invariável, uma maneira habitual 

de fazer. Que ações cotidianas repetimos regularmente de acordo com uma ordem e 

um princípio que nos são próprios? Além dos gestos habituais, comuns à maioria dos 

indivíduos de mesma cultura (para se lavar, se alimentar, se vestir...), temos ainda 

outros mais pessoais ou que executamos de alguma maneira particular? Como o 

conjunto desses gestos faz parte da nossa vida cotidiana? Essas questões preliminares 

alimentam a indicação e enquadram a definição do ritual pessoal.  (RYNGAERT, 

2009, p. 140) 

O trabalho com o grupo se deu de forma a apontar caminhos e novas formulações a 

respeito da improvisação teatral, tanto para mim quanto para os acadêmicos. A partir da 

representação precisa de detalhes do cotidiano, como escovar os dentes, pôr as lentes de 

contato, ler um livro, falar com outra pessoa pela internet, ficamos surpresos ao perceber que 



os rituais, transpostos para a cena e no diálogo com o outro, ganham novas dimensões e 

sugerem possibilidades cênicas que, acrescidas ou não de textos, cenários e músicas como 

recursos teatrais constituem material criativo para a criação de esquetes, espetáculos e 

performances. 

2.Diálogos possíveis entre Ryngaert e Bakhtin 

O processo de trabalho com o grupo, o jogo, as trocas e os diálogos estabelecidos 

entre os atores e as personagens nos instigaram a refletir sobre o discurso de Jean-Pierre 

Ryngaert sob a ótica dos estudos enunciativos do Círculo de Bakhtin. Essa aproximação deve-

se ao fato de a metodologia proposta pelo autor francês possuir um caráter inteiramente 

dialógico, trazendo para a sala de aula, uma prática teatral que privilegia o outro, que coloca 

em foco a externalidade que constitui o ser.  

Os estudos do dialogismo propostos pelo Círculo de Bakhtin, referenciados 

historicamente a partir de 1920, reúnem teorias de um grupo de intelectuais de diversas 

formações, multidisciplinar, que se dedicava ao estudo de temas referentes a diversos campos 

do conhecimento, com atenção especial aos estudos da linguagem. Entre os principais autores, 

Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, produziram um arsenal de textos reflexivos que concebem 

a constituição do sujeito a partir da interação com o outro. Numa situação enunciativa o 

sujeito provoca no seu interlocutor uma atitude responsiva, que está permeada pelo ambiente 

no qual a comunicação acontece. Nessa prática discursiva os sujeitos mostram-se, percebem 

suas diferenças, atribuem sentidos ao discurso alheio e permitem que o outro também atribua 

sentidos ao seu discurso. 

Para Bakhtin (2004), a palavra é dirigida sempre a alguém, a um interlocutor, e não 

pertence totalmente ao seu locutor, pois no ato de sua materialização, o próprio locutor leva 

em consideração palavras, fatos e acontecimentos que precederam sua enunciação. Os sujeitos 

da enunciação sempre estão inseridos em um ambiente de inter-relação social, dentro de um 

determinado contexto, e é esse contexto que vai definir a situação enunciativa e, portanto, as 

palavras que constituirão o jogo das relações. A esse processo Bakhtin chama de jogo de 

vozes sociais. Para ele, todo discurso é permeado por essas vozes, que estão no contexto de 

uma enunciação, que fazem com que um sujeito enuncie de uma ou outra forma. A produção 

do enunciado, na perspectiva do Círculo, é um fator complexo e conflituoso, que não pode ser 



analisado por meio das formalidades de um estudo gramático, mas, pelo contrário, precisa 

considerar a esfera social na qual os enunciados estão sendo proferidos, e a multiplicidade de 

sentidos que constitui esse processo. 

Reconhecer a enunciação como o lugar de relações, conhecimento, reconhecimento, 

criação e recriação, é identificar uma primeira aproximação entre o discurso de Ryngaert e o 

de Bakhtin. Para ambos, a troca, o jogo, o relacionamento é necessário e intrínseco à interação 

humana: 

Num primeiro momento, formam-se pequenos grupos e estabelecem-se trocas a 

partir de pequenos rituais evocados por cada um. [...] As trocas dentro do pequeno 

grupo de fala ajudam a delimitar o campo dos rituais e a criar condições favoráveis 

ao jogo, dando vontade de partilhar sua experiência. (RYNGAERT, 2009, p. 140-

141) 

Um enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada 

esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos 

falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem auto-suficientes; 

conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. (BAKHTIN, 1998, p. 316) 

Além dessa aproximação teórica, ainda é possível travar um diálogo entre os autores, 

quando as duas teorias concordam que a cena (para Ryngaert) ou a enunciação (para Bakhtin), 

é constituída de detalhes, de alterações minúsculas, às vezes imperceptíveis a olhos menos 

atentos, mas que são essenciais ao rumo das situações de interação. 

Ryngaert aponta para o fato de que o trabalho com os rituais cotidianos deve conter 

precisão e abundância de detalhes. Ele exemplifica a representação de um sujeito em seu café 

da manhã: sua atenção estará voltada para a minúcia, um olhar pela janela, um jeito especial 

de segurar a xícara, uma pausa ao mastigar o pão... Nas palavras do autor: “Os 

acontecimentos anódinos quando pintados com grossas pinceladas, ganham relevo quando os 

vemos como no microscópio” (RYNGAERT, 1985). 

Bakhtin também discursa sobre a importância de considerar a trivialidade do 

cotidiano, o minúsculo gesto e a pequena palavra: 

Com muita sensibilidade captamos a menor mudança na entonação, a mais ligeira 

interrupção das vozes em alguma coisa de importância para nós no discurso 

cotidiano prático de outra pessoa. Todos esses oblíquos lampejos, reservas, evasivas, 

insinuações e impulsões não passam despercebidos aos nossos ouvidos, não são 



estranhos aos nossos lábios. É de admirar, portanto, que até agora tudo isso não tenha 

recebido nenhum tratamento teórico preciso, nem a avaliação que tanto faz por 

merecer! (BAKHTIN, 1984 apud MORSON & EMERSON, 2008, p. 53) 

Considerando o discurso de ambos os autores sobre a relevância das ações 

cotidianas, cabe ressaltar que eles estão falando de situações enunciativas que se alteram, que 

se mesclam e que encontram nas suas particularidades possibilidades dialógicas. Assim, um 

ritual sempre está aberto a mudanças, ao novo, a ser refeito de acordo com as trocas 

enunciativas que possam acontecer no decorrer dos procedimentos de trabalho. 

 O uso dos rituais cotidianos no treinamento do ator sob a égide dos estudos de 

Ryngaert e do Círculo de Bakhtin surge como importante elemento integrante do arcabouço 

prático-teórico de profissionais do teatro que vêem na improvisação possibilidades múltiplas: 

técnica artística, apresentação/jogo diante do público, ponto de partida para espetáculos, etc. 
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