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RESUMO 

 
  
Esta pesquisa dedicou-se a apresentar e analisar uma prática de arte de rua advinda 
de uma trajetória de influências e experiências percorridas pelo artista-criador-
pesquisador e autor desta dissertação. Usando como base teórica os pensamentos 
de André Carreira sobre as possíveis relações entre artes cênicas e espaço urbano 
contemporâneo, o texto faz um detalhamento dos processos de construção de ações 
performáticas que buscam tomar a cidade de "assalto", ou seja, subverter fluxos e 
estruturas de seu funcionamento lógico, determinado pela estrutura mercadológica.  
 

Palavras - chave: cidade como dramaturgia; arte na rua; intervenção urbana 

  



ABSTRACT 

 
  
This research was dedicated to presenting and analysing a practice of street art from 
a trajectory of influences and experiences by the artist-creator-researcher and author 
of this dissertation. Using as a theoretical basis the thinking of André Carreira about 
possible relationships between the performing arts and contemporary urban space, 
the text details the processes of performance and constructional actions that seek to 
take the city by "assault", that is, subvert its innate flux, structure and its logical 
functioning, determined by the market structure. 
 

 

Keywords: city as dramaturgy; Street art; urban intervention; 
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INTRODUÇÃO 

 

O leitor tem nas mãos, nesta exata e presente ocasião, uma dissertação escrita 

como resultado de uma pesquisa para mestrado, que, como qualquer outra deste gênero 

textual, pressupõe o atendimento de regras impostas pelo ambiente acadêmico, desde o 

registro mais formal da linguagem até uma determinada forma padrão de divisão de 

assuntos e temas que devem ser expostos com “neutralidade científica” e sem a 

contaminação de outros gêneros menos objetivos e claros. No entanto, talvez a 

especificidade mais relevante desta é que o presente texto versa sobre uma pesquisa em 

Artes que se interessa, justamente, pela subversão. Muitas perguntas surgem quando o 

assunto é pesquisa acadêmica em Artes, exatamente pela situação paradoxal em que se 

vê o artista-pesquisador que deve constantemente jogar com dois caminhos quase 

sempre contraditórios: do criar artisticamente e do produzir academicamente. Por um 

lado, manifesta-se o desejo de ir além do já feito e já visto, campo sensível no qual a 

liberdade de expressão do artista é um a priori. Por outro, há a necessidade de criação 

de campos de discussão e produção acadêmica em Artes que legitimem toda forma de 

apoio que a Universidade pode e deve dar aos artistas. Desse modo, muitas vezes um 

fazer artístico que parte do imprevisível, do improvisado, da casualidade efêmera e 

irreprodutível, vê-se diante do desejo de se concretizar numa pesquisa mais organizada 

e sistemática para que também possa, manifestada em produção acadêmica, ganhar 

espaços e apoios necessários ao seu melhor desenvolvimento.   

Não é difícil notar que, atualmente, a desconstrução de formas tradicionais da 

Arte é uma tendência muito forte e presente nas pesquisas artísticas. As linguagens 

antes facilmente reconhecidas do Teatro, da Dança, da Música, das Artes Plásticas e etc. 

vêm se influenciando, se contaminando, se interpenetrando, se fragmentando a tal ponto 

que se tornou muito comum assistirmos a um espetáculo qualquer que não sabemos 

dizer “do que era”. Novas formas de expressão e novos rótulos têm surgido e se 

proliferado, tais como flash-mob, performance, intervenção, instalação, site specific, 

etc.. Uma das problemáticas das artes contemporâneas reside justamente nesse ponto: a 

necessidade ou o desejo de fuga desse constante rotular. Se, enquanto artista, bebo de 

muitas fontes e linguagens e, num dado momento preciso saber como chamar meu fazer 

criativo (dentre tantas atuais possibilidades) a fim de participar de um festival de Dança, 

ou um processo seletivo de Performances, ou uma exposição de Instalações 
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Coreográficas ou um Edital de Teatro de Rua, etc., por outro lado, vejo-me também 

reduzindo a potencialidade do que faço, pois rótulos pressupõem atendimento de formas 

pré-definidas.  

Chegamos, assim, a uma questão central da dissertação que o leitor tem nas mãos: 

tentaremos adiante organizar, conceituar, refletir e sistematizar algo que nasce e se 

alimenta do caos, ou do não-organizável porque imprevisível. Daí duas decisões nos 

parecem coerentes sobre a organização desta dissertação: em primeiro lugar, faremos 

uma apresentação panorâmica da trajetória percorrida pelo autor-pesquisador deste texto 

no que concerne aos grupos artísticos, locais de pesquisa, influências de outros artistas, 

experiências de criação e apresentação e campos teóricos que  foram alimentando o 

fazer de uma arte de rua. Num segundo momento, tomaremos esse ponto de chegada 

temporário para estabelecer uma reflexão - a partir de tal trajetória percorrida – sobre os 

problemas e descobertas encontrados nesse fazer criativo, para que se possa, a partir de 

tal reflexão, buscar uma forma de transmissão ao leitor deste mesmo fazer.  

Não se espere, desde já alertamos, que neste espaço público do texto acadêmico 

da universidade pública, esteja-se a salvo de correr o risco, sempre iminente, de uma 

intervenção poética, de uma voz que queira apenas interromper seu percurso de leitor 

desavisado para lhe contar uma história. Talvez essa voz lhe conte uma história numa 

linguagem estranha a esta dissertação e faça uso de expressões que não façam sentido. 

Talvez se interrompam a coerência e a coesão textual, por um simples impulso 

subversivo de alterar a visão sobre este lugar discursivo. Talvez apenas te alegre a 

leitura, o que já é muito.  

Tatear uma trajetória artística em busca de memórias/sensações vividas, e que 

depois de tocadas e sentidas, possibilitam um novo processo de reflexão, estabelece 

agora, com uma nova urgência, a necessidade de criar palavras e fazer com que estas 

palavras sejam o material físico possível para uma troca amplificada com o leitor. 

Este trabalho tem como uma de suas estratégias de pesquisa vasculhar em forma 

de capítulos narrativos os encontros que se sucederam na trajetória de um núcleo de 

pesquisa (do qual sempre fiz parte na função de orientador) e que se tornaram como que 

suportes ou matérias-primas para que o fazer artístico de tal núcleo atingisse diferentes 

patamares de consciência e maturidade de suas ações experimentais na rua. Nos 

capítulos iniciais, apresentaremos os momentos eleitos como pontos fundamentais dessa 

trajetória, a saber: a criação do grupo Engasga Gato, o encontro com o LUME – Núcleo 

de Pesquisas Interdisciplinares da Unicamp, a criação da Sede do grupo Engasga Gato 
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no centro urbano de Ribeirão Preto, o contato com a teoria e a prática de André 

Carreira, a experimentação da TAZ – Zona Autônoma Temporária com o Núcleo 

Confluências e, finalmente, o feliz encontro com a profa. dra. Holly Cavrell, orientadora 

desta pesquisa. 

O Grupo Engasga Gato foi formado por ex-estudantes de Artes Cênicas do 

Centro Universitário Barão de Mauá em dezembro de 2007. Atualmente, tem como foco 

de atuação o entorno de sua sede, ou seja, o centro urbano de Ribeirão Preto como 

campo de experimentação de ações artísticas. Porém, no princípio, esse grupo era 

apenas um meio que possibilitava a autonomia de experimentações cênicas e a tentativa 

de sobrevivência a partir de um grupo teatral. Em seguida, surgiu o interesse dos 

integrantes do grupo de explorar mais intensamente questões ligadas à Antropologia 

Teatral - uma vez que tal inquietação já era presente no desejo de alguns membros do 

grupo – sobretudo por influência das experiências realizadas com o LUME. Por 

conseguinte, deu-se a mudança temporária do grupo para Campinas, local onde está 

sediado o LUME, para que a aproximação física facilitasse a aproximação com o 

pensamento e as práticas advindas desse núcleo. Na ocasião da volta do grupo Engasga 

Gato para Ribeirão Preto, as inquietações nascidas da temporada em Campinas eram tão 

grandes que nasceu a urgência de um espaço de experimentação e, daí, o desejo da 

fundação de uma sede.  

Há, neste ponto da trajetória, um fato extremamente relevante para esta pesquisa 

que é o local no qual desde então tem como sede o grupo Engasga Gato: o Centro 

urbano de Ribeirão Preto. A proximidade inevitável com o cotidiano fervilhante de um 

centro de uma cidade de tal porte era por demais atraente para que não se tornasse em 

muito pouco tempo o “quintal” da sede do grupo. Assim, o espaço público, 

extremamente vivo, tomado pelo comércio, marcado por grandes fluxos de todo tipo de 

passantes, com suas particularidades arquitetônicas e suas rotinas definidas em sua 

maioria pelo mundo do trabalho e dominado, inclusive, pela marginalidade que ele 

causa, foi-se tornando o lugar necessário de experiências do grupo. A sede tornou-se 

espaço de oficinas de teatro, música, cultura popular em geral o que propiciou 

resultados interessantes também pela mistura de muitas linguagens. Desses encontros 

nasce o Núcleo Confluências com o intuito de aprofundar os estudos práticos e teóricos 

relativos à Antropologia Teatral.  
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Neste momento da trajetória, por ocasião da apresentação de um espetáculo de 

direção de André Carreira (no qual estive presente como espectador), “Das saborosas 

aventuras de Dom Quixote de la mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança”, apareceu o 

nome desse professor, artista e pesquisador que, para além das criações artísticas, é 

também autor de muitos textos nos quais explora a reflexão sobre a arte de rua. A leitura 

desses textos despertou a vontade de aproximação e certo tempo depois de o grupo 

Engasga Gato já estar totalmente influenciado por suas ideias e práticas, houve inclusive 

a oportunidade de Carreira dirigir um espetáculo do grupo, que se chamou “Página 

469”. 

A potência deste processo de criação prático e teórico se estabelece através dos 

encontros que vão além das ruas da cidade e chega à universidade, não em busca de 

respostas, mas, em querer poder criar pontes que possam contribuir com um fazer 

artístico que aproxime a experiência teórica com a prática. O encontro com Holly 

Cavrell possibilitou para esta pesquisa um olhar agudo sobre o corpo nos espaços da 

cidade e como este corpo se estende para além do fazer artístico, despertando olhares 

que perpassam entre a vida pulsando nas ruas com os momentos políticos vividos. 

Holly, presenciou nos anos 70, 80, inúmeras experiências com dança e performance em 

diversos países do mundo, ainda sem tantos conceitos pré estabelecidos como os que 

nos são apresentados hoje em relação aos enquadramentos sobre o fazer artístico. 

Podendo experimentar em um momento de transformações e inquietações políticas 

através da dança um local de ruptura no cotidiano de grandes centros urbanos. 

A sensibilidade com que Holly conduziu este trabalho possibilitou certo frescor 

às descobertas que iam emergindo durante o processo de estruturação desta dissertação. 

As provocações e muitas “vezes os dedos nas feridas” foram norteadoras para o 

amadurecimento da percepção referente à construção de um corpo que dialogue com o 

espaço urbano e que possa jogar com os riscos e fluxos da urbes. 

Para encerrar esta breve introdução sobre o presente trabalho, comentaremos  a 

respeito da segunda parte da dissertação que consiste na reflexão sobre o modo de 

criação artística no espaço urbano que foi se desenvolvendo e se aprimorando ao longo 

de toda a trajetória narrada na primeira parte deste texto.  

Nesse momento, buscaremos compartilhar com o leitor o entendimento de 

alguns conceitos a fim de que, de posse de um vocabulário comum, possamos apontar 

para estratégias de ações artísticas que foram experimentadas ao longo desses anos e 
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que tornaram o fazer/criar arte na rua que aqui se investiga muito particular e 

consideravelmente diverso de outras linguagens tradicionais de “teatro de rua”. A 

relação com os passantes também é outra e portanto, há que se entender como tais 

diferenças afetam tanto o artista que se propuser dirigir ações desta arte de rua quanto 

aquele que nela decidir atuar. 

Pelo que já foi anteriormente exposto, deduz-se que não há como fechar um 

“método de criação” específico a esta arte, mas sim, há como usar das experiências 

adquiridas para, a partir os erros e acertos, criar estratégias de jogos, cenas, ações breves 

ou longas, como também formas de composição das quais se pode fazer uso nas ruas e 

praças, ou ainda procedimentos de “negociação” que possam viabilizar ações de 

intervenções mais ousadas no espaço público. 

Tudo isto que anteriormente dissemos tem sido experimentado praticamente há 

alguns anos pelo Núcleo Confluências e, mais recentemente, também por um grupo de 

estudos criado na Unicamp, o Corpos Desobedientes, cujas experiências cênicas pelas 

ruas do centro de Campinas vêm acompanhando o processo de escrita desta dissertação. 

Criar, fazer, refletir e materializar o pensamento tem sido, assim, o cotidiano desta 

pesquisa que pretende investigar as pontes entre Arte e a Rua. 
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CAPITULO 2 

 

Experiências Precursoras 

 

As primeiras experiências do percurso que nos conduziu a esta pesquisa foram de 

ideias e sensações bastante pessoais e, por isso, nesse introito do que virá, o modo mais 

preciso de expor o que se deu talvez seja no uso de primeira pessoa do singular.  

O ano de 2003 foi meu primeiro salto no abismo. Durante a queda, muitas 

perguntas passaram pela minha cabeça. De algumas delas esqueci-me, algumas 

continuam sem resposta e outras continuam sendo respondidas diariamente. Como Alice 

na toca do coelho, caía e tinha tempo de me questionar, em meio a tantas coisas que 

passavam, sobre o tal chão do abismo que nunca chega. A arte/ofício de ator pode 

modificar o mundo? As pessoas? A cidade? A mim? A reflexão a cada resposta, ou 

tentativa delas, é o reconhecimento da eterna suspensão à qual o sujeito que se propôs 

saltar estará fadado. Trabalho de Sísifo, neste caso percebemos que as respostas serão 

relativizadas a cada novo salto. O chão do abismo para o artista seria sua ruína, tal como 

a calçada de uma avenida para um suicida.  

Esse ano quando perdi o chão de algumas certezas foi meu primeiro contato com 

o LUME Teatro. Este encontro deu-se em fevereiro ao realizar um Workshop de 

Treinamento Energético, ministrado por Ricardo Puccetti, ator e pesquisador do LUME. 

“O Treinamento Energético é um procedimento de trabalho do ator desenvolvido por 

Luis Otávio Burnier, sendo este, um pêndulo que oscila entre a técnica (estéril) e a vida 

(caos).” (Ferracini, 2001, p.27). Dentro desta lógica, pode-se dizer que o treinamento é 

o “combustível do ator” (Ferracini, 2001, p.126), sendo que o Treinamento Energético, 

foi uma das primeiras bases de treinamento propostas ao longo dos anos pelo LUME e 

que dele foram geradas muitas bifurcações, sempre buscando alimento ou lenha para se 

colocar na fogueira. 

Esse meu primeiro encontro com o LUME durou 7 dias. Nesse pouco tempo, 

pude ver a “sola do pé se descolar”, vi brotar bolhas de sangue em torno dos meus 

joelhos e também aprendi receitas maravilhosas para ajudar a sanar as bolhas e as dores 

musculares espalhadas pelo corpo. Este primeiro impacto/encontro/reconhecimento foi 

duro e, sim, dolorido. Nas horas que varavam a madrugada, 00:00 até as 06:00 da 

manhã, daquela semana de fevereiro, não sabia distinguir o que estava sentindo, sabia 
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que aquele cansaço físico (inicialmente) tornava-se de alguma forma uma tortura 

mental. Assim, para poder continuar “vivo” na proposta, tive que buscar forças em 

lugares que não sei bem como definir através de palavras, mas que, posso dizer, foram 

lugares dentro da escuridão e do vazio dilatados pelo trabalho e que me conduziram 

para outra forma de ser/estar. Isso acabou tornando-se uma busca indelével por lugares 

que ainda não haviam sido despertados na minha musculatura e, ali, por breves 

instantes, me reconhecia e provava de uma alegria que ainda hoje não sei como 

explicar. 

 Durante o workshop, Ricardo Puccetti sempre instigava a todos a, antes de 

qualquer coisa, realizarem  os seus comandos, buscando não pensar em dar respostas 

àquilo que estava proposto no jogo ainda que a princípio não parecesse fazer qualquer 

sentido. Seus gritos variavam entre “GO MORE” e “pare de pensar, Fausto!”. Era o 

imperativo do fazer sobre o refletir, mais praxis sensível menos logos reflexivo. 

 

 Saltos, quedas, suores, cabelos de sovacos molhados, odores, olhares buscando 

conforto ou vida no outro, muitos idiomas, a vontade de sumir daquele local, 

pensamentos sobre o por que estar se mexendo de forma desorganizada e desenfreada e 

qual o sentido lógico daquilo tudo, daquele esforço. O corpo só queria que aquelas 

horas acabassem logo; um homem correndo dando tapas na bunda dos outros, 

correndo de um lado para outro, uma italiana com a língua para fora chorando e 

mesmo assim se mantendo firme na proposta, mesmo que seu corpo não mais gerasse 

um micromovimento sequer; aquela “festa rave” na madrugada só terminava quando o 

galo cantava. Aquele era o sinal que em alguns minutos o dia amanheceria e que 

Ricardo começaria a diminuir os gritos/incentivos, já encaminhando o trabalho para 

sua reta final. BENDITO GALO QUE EXISTIA E SEU CANTO SALVADOR!!!  

 

 Para Ferracini (Revista LUME, p.95), o Treinamento Energético é um desnudar-

se, o trabalho de treinamento energético busca “quebrar” tudo o que é conhecido e 

viciado no ator para que ele possa descobrir suas energias potenciais escondidas e 

guardadas. Neste sentido, de rasgar e jogar fora energias parasitas, o trabalho é também 

o de abrir brechas para novas potencialidades virem à luz. 

 

Fausto, Fausto, preciso falar com você! 

Diga, Gabi. 
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Cara, aquele trabalho que você orientou hoje na aula me deixou passada e tô 

até agora. Não sei bem te explicar, por isso vim até aqui pra te falar o quanto estou 

afetada, desconcertada e com as pernas doloridas pra caralho! Apesar disto, sinto algo 

diferente, seilá! Sinto que meu corpo e meu olhar estão presentes, quer dizer, tá 

rolando algo que hoje mesmo, antes de entrar na aula não percebia que poderia 

observar/sentir. To feliz! Não sei por quê! Você tá percebendo, né? Mano, eu quero 

mais disso. Como chama mesmo? Ener... 

Treinamento Energético, Gabi.  

(Um pouco mais de conversa, um abraço forte de cumplicidade na dor e no 

deslumbre.) 

  

 Luis Otavio Burnier, dizia que a “a arte trabalha, antes de mais nada, com a 

percepção. Quando atinge a percepção é que ela revoluciona” (FERRACINI, 2001, 

epígrafe). Até a abordagem da minha companheira de sala, não tinha tomado 

consciência da percepção sensível que minha experiência inicial no LUME havia 

despertado em meu corpo. A abordagem de Gabriela, mesmo relatando uma sensação 

sua depois de algumas horas de Treinamento Energético, levou-me a observar que meu 

corpo também estava, desde então, em um novo lugar no sentido de presença e 

potencialidades. Aquela abordagem foi reveladora, principalmente para perceber e 

sentir o quão necessário é, para o trabalho ou ofício do ator, a urgência de se desnudar 

de energias improdutivas e amorfas 

Em pouco tempo, aquela primeira experiência junto ao LUME começava a se 

manifestar para além da percepção corporal como viés de busca da criação artística, 

atingindo outros lugares que até então me permitido romper por fronteiras ou amarras 

sócio-políticas. Viver o corpo como experiência em transformação possibilitou a 

desconstrução de paradigmas e a abertura de linhas de fuga para uma postura mais 

revolucionária enquanto ser humano e agente cultural. 

O Treinamento Energético foi a ponte que poderia ou não atravessar para ver o 

que havia do outro lado deste território inexplorado. Ao insistir em atravessá-la, pude 

vislumbrar que haviam outras pontes para continuar a atravessar em diferentes 

caminhos e fronteiras. No entanto, foi nesta primeira travessia que o medo presente das 

incertezas da queda escura do abismo revelou a necessidade e urgência como artista de 

me transfigurar constantemente em busca de não ter certezas sobre nada e sim estar 

presente no que estiver de fato realizando com inteireza. 
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Posso definir aquela época como um pesadelo físico. O energético quebra seu “eixo 

seguro” e toda sua vida cotidiana parece tornar-se um caos. Tinha pesadelos, acordava à 

noite com espasmos musculares e minha musculatura parecia nunca descansar. Afora 

tudo isso, foi um dos períodos, em termos de treinamento, de experiências imagéticas, 

sensoriais e emocionais mais fortes que tive. As cores de minhas ações, em 

determinados momentos do energético, pareciam estar vivíssimas. Em momentos de 

pico de exaustão, minha mente era invadida por imagens e meu corpo as dançava como 

se fosse independente. Pareciam momentos de liberdade corporal total em que eu me 

sentia pleno e verdadeiro. Após esses momentos, que poderiam durar poucos minutos 

ou quase uma hora inteira, ele caia em um estado muito difícil de traduzir em palavras, 

como se fosse um vazio, suave e dinâmico que lentamente ia se encaminhando para 

outro momento de pico, que, se atingido novamente, era mais forte que o primeiro. [...] 

Em outros momentos, o corpo parecia exigir que eu parasse, tamanha era a exaustão, 

mas eu “brigava” com ele e não permitia. Além dessa briga, o Ric
1
 também nos 

ajudava, gritando e batendo em ferros que havia na parede. Os gritos do Ric, pensando 

hoje, pareciam não ser dirigidos ao nosso intelecto, mas claramente ao nosso corpo, 

numa ordem expressa: “Vai!”. E quando ele, o corpo, conseguia ir além daquela 

exaustão, parecia pular uma barreira, e geralmente, algo novo e desconhecido aparecia. 

Quando o Ric pedia para fechar o trabalho depois de algumas horas nesse estado limite, 

eu sempre parecia estar voltando de uma espécie de sonho. (Renato Ferracini, Diário de 

Trabalho,1994) 

  

O relato de Renato Ferracini expõe um corpo multifacetado e em ebulição, ainda 

que sob a ausência de uma objetivação direta e clara. Perscruta-se obstinadamente sob a 

carência de um super-objeto. Poderíamos analisar essa exposição como um encontro 

com o limite psicofísico e com o caos interior. Neste caso, o caos é resultante daquilo 

que alimentará a criação artística, entendendo, assim, ser impossível iniciar um 

procedimento de criação já seguro do que virá a ser "resultado final". O processo de 

criação para além do caos, ou antes, por meio/através dele é também um romper com 

saberes limítrofes, é, sem sombra de dúvida, um rasgar-se para alcançar algo em si 

ainda desconhecido e, disso, descobrir o que será usado para atingir o receptor (público) 

com potência e visceralidade. 

Façamos aqui uma pausa narrativa desta trajetória para destacarmos algo que 

adiante, no quarto capítulo, será precioso ao entendimento da especificidade de uma 

determinada prática de arte de rua que procuramos defender. Quando, neste tópico, 

                                                           
1
 Trata-se de Ricardo Pucceti, ator integrante do LUME.  
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dissemos que o contato com o trabalho do Treinamento Energético do LUME, para 

além de provocar um estranhamento e, inclusive, grande insegurança ante o caos 

psicofísico da exaustão, também trazia, de modo quase intuitivo, a percepção de uma 

potência inexplicável senão pelo aproveitamento deleitoso de um caos interior, vemos 

nisso o cerne de uma proposta artística muito particular. Trata-se da busca de certa 

visceralidade ilógica e imprevisível, pois que apenas ganha significação se uma 

conjunção de dois elementos se der verdadeiramente. Um deles é passível de ser 

pensado de antemão e diz respeito à inteireza da presença sensível do intérprete em 

performance, o refinamento de uma escuta física, a ampliação de suas percepções em 

cena, o trabalho de sua destreza corporal. No entanto, e aí entra o elemento caótico, isso 

deve conjugar-se com um ambiente vivo e imprevisível tanto do ponto de vista material 

quanto humano, uma vez que público, aberto e desconhecido em grande parte de sua 

lógica rotineira de ações cotidianas. Desse modo, o trabalho com o LUME trouxe-me a 

serenidade de aceitar que o caos e o imprevisto devem ser elementos potencializadores 

da expressão artística. Ao mesmo tempo, ele possibilita um preparo para que, diante do 

que for das circunstâncias dadas do momento, o performer esteja sempre em contato 

com algo muito verdadeiro e intenso de si mesmo, visceral por assim dizer, ainda que 

desconhecido até então. Essa arte de rua que aqui se apresenta gosta do caos do 

imprevisto e, mais do que isso, alimenta-se dele. Busca daí extrair essas energias não-

cotidianas encontradas somente nos estados de prontidão que um trabalho exaustivo de 

busca do ator/performer possibilita e que se potencializa por um jogo arriscado das 

circunstâncias imprevistas. A rua é caos e há que se beber dessa fonte.  

 

2.1 A formação do Grupo Engasga Gato 

 

“O ator que se move dentro de uma rede cheia de regras codificadas 

vai ter, naturalmente uma liberdade artística maior que a de quem é 

prisioneiro do arbítrio e da falta de regras - como o ator ocidental” 

(Eugênio Barba, Dicionário de Antropologia Teatral) 

 

O que se segue ao contato inicial com o LUME, dado pelo workshop de 

Treinamento Energético, foi uma série de vais-e-vens entre Ribeirão Preto e Campinas 

causada pelo crescente desejo curioso de conhecer mais a fundo outras formas de 
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treinamento, outras técnicas específicas de criação e de trabalho do ator, o que me levou 

a realizar tantos outros cursos e workshops, geralmente oferecidos em fevereiro, tanto 

pelos integrantes do LUME quanto por demais artistas de renome.   

 

Nesse momento, ainda aluno de graduação de Artes Cênicas do Centro 

Universitário Barão de Mauá, juntamente com um colega de turma, esforçava-me por 

tentar reproduzir nas salas de ensaio da faculdade tudo aquilo que tais cursos me 

traziam de novo e de fascinante. Costurando esta colcha de retalhos de influências 

diversas, fui gradativamente amadurecendo um modo próprio de trabalhar o treinamento 

e os processos criativos que me deram um repertório coeso suficiente para que ele 

pudesse ser aplicado em aulas que passei a ministrar (ainda enquanto graduando). A 

partir disso, fui estabelecendo contato com diversas pessoas com as quais partilhava 

afinidades e de conversas ocasionadas por este contexto reconhecemos mutuamente 

uma crença comum no trabalho técnico do ator, amparado pelos procedimentos da 

Antropologia Teatral, com os quais tomamos contato justamente pelos cursos oferecidos 

pelo LUME. Éramos então cinco estudantes encantados com este novo campo de 

possibilidades que toda experiência anterior nos abria. Unia-nos, antes de tudo, uma 

busca por autonomia, um desejo de experimentar o novo e uma convicção da eficácia da 

aplicação de métodos antropológicos na pesquisa de criação cênica. Disso - e da 

coincidência de estar lendo nesse momento o romance “Grande Sertão: Veredas”, de 

Guimarães Rosa - para que nós cinco houvéssemos decidido realizar uma viagem para o 

Vale do Jequitinhonha foi um pequeno passo muito natural. Já íamos com o intuito de 

aplicar em campo aquilo que treinávamos em sala de ensaio. Dessa viagem, das 

descobertas compartilhadas e da simples convivência entre cinco indivíduos em busca 

de se redescobrirem como artistas, nasceu o Grupo Engasga Gato.  

  Grupo Engasga Gato(Monalisa Machado, Márcio Bá, Fausto Ribeiro, Poliana Savegnago, Gabriel Galhardo)Foto de Francis Wirman(2009) 
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Após a viagem, toda a experiência que ainda fervilhava em nós, quase que nos 

impeliu a buscar uma parceria com o LUME. Procurei a atriz Raquel Scotti Hirson, atriz 

e pesquisadora do LUME, com quem já havia realizado alguns cursos em Campinas, e 

apresentei-lhe o material que coletamos no Vale do Jequitinhonha (gravações de áudios 

e vídeos). Raquel não só se prontificou a trabalhar com o - então recém-nascido - Grupo 

Engasga Gato, como também aceitou assumir a direção do que viria a ser o espetáculo 

“Teus Passo, Teus Guia”, primeira montagem do grupo. Não creio que poderíamos ter 

feito melhor escolha do que esta. E na verdade, talvez a palavra certa para este momento 

não seja “escolha”, mas, alguma coisa que se relacione com afinidade e inspiração. 

Neste caso, inspiração vem com um sentido nada metafísico, e sim, como alguém que 

de certa forma havia atravessado nossas vidas de modo tal que um possível reencontro 

poderia ser estímulo humano e poético para continuidade desta troca. 

 

 
Espetáculo “Teus Passo, Teus Guia” 2009 – Foto de Francis Wirman 

 

Se nos dedicamos, nesse capítulo e no seguinte, a detalhar um percurso de 

amadurecimento e de investigação artística que é, simultaneamente, do autor desta 

dissertação, mas também de um olhar sobre a Arte, muitas vezes construído em 

coletivos e por eles partilhado, é porque concordamos com Drummond que de tudo fica 

um pouco. Nesse sentido, não é à toa que apontamos para um certo fascínio que 

conduziu o Grupo Engasga Gato a aproximar-se do LUME e a interessar-se por 

pensamentos da Antropologia Teatral. Temos, do ponto de vista intrínseco do texto, o 

objetivo final de apresentar e refletir sobre um modo específico de fazer arte na rua, e 

esta narrativa inicial do percurso que lá irá dar, ganha sentido pelo acúmulo das coisas 

que o caminho vai trazendo e deixando. Desse modo, se de tudo fica um pouco, o que 

terá sobrado dessa experiência inicial para aquilo que hoje faço e busco entender? No 
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capítulo 4 entraremos nas especificidades desse fazer artístico de rua, objeto deste 

estudo, porém, já de antemão, nos permitimos um adiantamento desse delineamento de 

modo a destacar as relações entre processo histórico e lugar de pensamento, ou seja, 

entre esta trajetória e a concepção de Arte que ora apresentamos. 

Eugenio Barba logo na introdução do livro “A Arte Secreta do Ator” faz a 

seguinte pergunta: “Que direções um ator ou um dançarino pode tomar para construir as 

bases materiais de sua arte?” Ora, não seria esta pergunta ou questionamento que fazem 

dezenas de corpos ávidos em busca de fontes e vias poéticas de comunicação através da 

arte, buscando unirem-se em coletivos, companhias, grupos? A urgência por 

descobertas e os atravessamentos de novas pontes que poderiam de alguma maneira 

servir como alicerce para o trabalho técnico do ator/performer levou-nos a encontrar nos 

princípios da Antropologia Teatral um forte aliado ou quiçá uma bússola que fortalece e 

direcionando o ato criativo, principalmente no Ocidente, em busca de singularidades e 

autonomia durante o processo criativo. Daí, justamente, a escolha da epígrafe deste 

tópico. Ela aponta para um certo paradoxo facilmente solucionável: regras e princípios 

são libertadores. Mesmo que se opte por um fazer transgressor, é preciso saber o que se 

transgride, que regras são rompidas, que leis são invertidas ou subvertidas. Quantos 

poetas, ainda que adeptos dos movimentos mais revolucionários, não se esforçaram por 

adequar seu lirismo às rígidas regras de um soneto, por exemplo? Não defendemos aqui 

a prática de artes codificadas, claro, pois seria incoerente com o que anteriormente foi 

dito, ou seja, que ela se alimenta do caos do imprevisível. No entanto, para que o 

ator/performer esteja preparado para o caos, há que se ter um treinamento formalizado 

segundo bases firmes de técnicas eficazes, sejam quais forem as eleitas em cada caso. E 

para que se saiba a que vem a provocação quase herética do caos, há que se determinar 

linhas de pesquisa, campos teóricos e temáticos, há que se pensar onde reside e para que 

se destina quaisquer formas construídas de Arte. Doutro modo, perdida no limbo da 

liberdade e do descompromisso absolutos, corre o risco de deixar de ser Arte e tornar-se 

mera casualidade, ímpeto interior a ser investigado na terapia.  

Então, se de tudo fica um pouco, o que ficou da Antropologia Teatral naquilo 

que hoje desenvolvo como prática de arte na rua? Antes disso, o que se entende por 

Antropologia Teatral aqui? Concordamos com a definição de Eugênio Barba, segundo o 

qual a “Antropologia Teatral (...) estuda o comportamento fisiológico e sócio cultural do 

homem em uma situação de representação” (BARBA e SAVARASE, Dicionário de 

Antropologia Teatral, p.14). Se o olhar antropológico interessa-se, então, pelo 
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conhecimento do humano em seu contexto histórico-social e cultural, dependerá sempre 

de um movimento de busca, de ir ao encontro, de se deparar com alteridades de toda 

ordem. A Arte, qualquer que seja a linguagem que adote para sua expressão, quando se 

propõe ir às ruas, faz um movimento semelhante ao do antropólogo, pois, fora de seu 

lugar seguro e controlado dos teatros e galerias de exposição, expõe-se ao contato com o 

“homem comum” vivendo seu cotidiano, um ser bastante diverso daquele outro que, 

ritualisticamente, se prepara para ir ao teatro, exposição ou concerto. Obviamente, 

estamos aqui fazendo uma generalização ao chamar de “rua” tudo aquilo que não seja 

edifício ou espaço fechado de apresentação artística, afinal, uma orquestra tocando num 

coreto de praça estabelece uma relação “de rua” muito diversa daquela que um 

performer estabeleceria dançando no meio de um centro comercial urbano, por 

exemplo. Com isso, queremos dizer que há consideráveis diferenças entre muitas 

possibilidades de “arte de rua” no que diz respeito à relação com o público que 

estabelecem. A que nos interessa aqui apresentar e estudar é daquelas que buscam uma 

maior exposição no sentido de dissolver ao máximo as barreiras que separam o artista 

do ambiente, do contexto cotidiano no qual se insere. Cremos ser essa uma premissa 

básica desse “olhar antropológico”: se de fato se deseja conhecer mais a fundo o 

elemento humano em seu próprio ambiente cultural, há que se inserir nele “sem fazer 

ruído”, ou seja, deve-se antes de tudo, ter cautela, reconhecê-lo, colocar-se em risco, em 

certa medida, pois não há, nesse modo de agir, a princípio, separações entre artista e 

público. Reconhecimento e imersão são palavras-chave desse fazer artístico.  

Cumpre notar também que fica da Antropologia Teatral um pouco, mas não 

tudo. Se antes o percurso era ir ao encontro do outro para conhecê-lo (como na viagem 

ao Vale do Jequitinhonha) e depois representar esse conhecimento de alguma maneira – 

uma vez que, como Eugênio Barba destacou, a dimensão dessa antropologia que se 

pode chamar de teatral está no ato de representação – naquilo que hoje pratico 

artisticamente, há outro viés. Ainda busco reconhecer sem interferir a princípio, mas 

uma vez que a imersão nesse contexto já pôde se dar, gradativamente, a dimensão da 

representação vai se mostrando, invadindo, subvertendo e, portanto, buscando alterar o 

contexto de relações ao seu redor. Aí reside o valor dessa arte: ela está menos no fazer 

do artista e mais no reconhecimento do público, na subversão do cotidiano que provoca 

por procedimentos estéticos.   
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   2.2 A criação da Sede: o estopim para a criação de uma rede cultural 

 

Retomemos o percurso. Em razão do aceite de Raquel Scotti Hirson para a 

direção de um espetáculo com o Engasga Gato, eu e os demais integrantes (Monalisa 

Machado, Poliana Savegnago, Gabriel Galhardo e Márcio Bá) decidimos nos mudar 

temporariamente para Campinas, favorecendo assim o processo de criação e montagem. 

Alugamos o quarto de uma moça no bairro Real Parque, subdistrito de Barão Geraldo
2
, 

e ali vivemos por oito meses. 

 

Oito meses, um quarto, cinco colchões forrando todo o chão (um grande 

tatame), duas atrizes e três atores. Um sonho. Um quarto, cinco pessoas. Coisas e 

trabalhos longe, abandonadas, para trás. Um sonho. Um livro-caixa, todo e pouco 

dinheiro. Um aluguel, cinco sacrifícios. Um "cozinheiro" por dia, o mesmo menu: o 

possível. Muitas ideias, muito ensaio, muita entrega, muito suor, intimidades. Oito 

meses, um quarto, cinco pessoas, muito trabalho, pouco espaço e um sonho: um 

espetáculo. 

Para o processo de formação de um grupo, vivenciar tais instantes é - ao menos foi 

para o Engasga Gato - um momento importantíssimo para que se consiga futuramente 

entender de forma profunda o que cada um pode ser individualmente dentro de um 

coletivo e, assim, poder somar e respeitar as decisões que surgem no percurso de “luta” 

e de abertura de portas da construção e amadurecimento de um Grupo de Teatro no 

Brasil. Logo após a estreia do espetáculo “Teus passo, Teus guia”
3
, novembro de 2008 

                                                           
2
 Barão Geraldo: é o maior dos seis distritos do município de Campinas, no estado de São Paulo, no 

Brasil. Foi criado pela Lei Estadual 2 456, de 30 de dezembro de 1953. Situado a doze quilômetros da 
área central de Campinas, a que se liga pela Rodovia Professor Zeferino Vaz (antiga Milton Tavares de 
Lima), o distrito é famoso por sediar a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que centraliza um 
dos maiores polos de alta tecnologia do Estado, formado por universidades como a Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (além da própria Unicamp) e faculdades como a Facamp; centros de 
pesquisa estatais como o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações e o Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron; centros hospitalares de pesquisa médica como o Hospital de Clínicas da 
Unicamp. 
3 Após uma imersão pelo Vale do Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí (MG), o grupo fez uma montagem 

que retrata toda a tradição oral da região considerada uma das mais pobres do país. A peça é uma 
sensível colagem das histórias pessoais, danças, causos e músicas que mostram a verdadeira riqueza 
cultural da região. O minerador solitário “cava” seu sonho. O lavrador corta toneladas de cana e sonha 
levar para a família, nos quatro meses que lhes restam de convívio, o sonho de mais um filho, de uma 
moto, da cachaça que embala os festejos e ajuda passar o tempo. Para abraçar, o homem e a mulher 
precisam de luva de couro e reforço metálico. Atracam-se ao feixe de cana, o abraçam, o recolhem, o 
amam e odeiam com força de “campeões”. A cidade segue sua rotina pacata; as crianças brincam com 
peixinhos mortos, o diabo ensina modas de viola, o tecido cru ganha formas e cores, o artesanato se 
engrandece, as roupas quaram, o alumínio brilha, a música é tocada e toca corpo e voz de uma 
comunidade alegre e triste. A roupa pendurada no varal traz saudade daqueles que tomaram lonjura 
para buscar o sonho de São Paulo, o “dinheiro de São Paulo”. Seremos donos de nossos próprios 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Campinas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Professor_Zeferino_Vaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Pesquisa_e_Desenvolvimento_em_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio_Nacional_de_Luz_S%C3%ADncrotron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio_Nacional_de_Luz_S%C3%ADncrotron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio_Nacional_de_Luz_S%C3%ADncrotron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Cl%C3%ADnicas_da_Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Cl%C3%ADnicas_da_Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Cl%C3%ADnicas_da_Unicamp
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em Campinas, retornamos com nossas tralhas e afetos que por lá emergiram para 

Ribeirão Preto. 

Os filhos pródigos tornavam, mas careciam de casa para o retorno. Voltamos a 

estabelecer relações com outros grupos da cidade como o Grupo Zibaldoni, por 

exemplo, que já tinha um local como sede de criação e ensaios. Por amizades e 

coleguismos de classe, deixavam-nos fazer nossos treinamentos e ensaios no espaço de 

sua sede. A partir daí, cada vez mais se tornava clara em nós a necessidade de também 

dispor de um local para servir de sede ao Engasga Gato. Aventada a possibilidade, 

manifestado o desejo, a oportunidade surgiu quando uma das integrantes do grupo, 

Poliana Savegnago, procurava um apartamento para alugar para si. Conversando com o 

porteiro de um grande edifício do centro de Ribeirão Preto (Edifício Antônio 

Diederichsen), ele perguntou-lhe se ela não fazia teatro e se, por acaso, seu grupo não se 

interessaria em alugar o “telhado” (espécie de sótão-galpão do prédio) para ensaiar. 

Fomos visitar o lugar, que estava em petição de miséria, muito abandonado, com 

infestação de pombos e coisas afins, mas que se nos apresentou com potencial de vir a 

ser muito bom (dadas as devidas faxinas).  

Adentramos nossa sede exatamente em fevereiro de 2009. Viemos saber depois 

que ali, naquele mesmo espaço, num passado relativamente próximo, algo de grande 

relevância para o fazer teatral de grupo no Brasil já acontecera. Aquele telhado (que o 

batizamos assim) foi casa/sede do Grupo Fora do Sério que surgiu no início dos anos 90 

com uma turma de recém-formados em Artes Cênicas da Unicamp. O grupo foi 

amplamente reconhecido pelo seu fazer teatral na rua, um dos grupos mais importantes 

na disseminação e realização de espetáculos seguindo com afinco as técnicas da 

Commedia Dell'arte. Durante quase dez anos o Fora do Sério, realizou encontros muito 

importantes em sua sede. Nestes encontros, inúmeros grupos do Brasil e do mundo 

passaram por este espaço de criação. Logo que assumimos o espaço, que estava 

abandonado desde a saída do Fora do Sério (construíram uma sede própria no ano 

2000), notamos que muitos grupos - que trazíamos para trocas de toda ordem, cursos, 

oficinas, etc. - tinham lembranças sobre o período de atividades do Fora do Sério ali, 

tamanha tinha sido a importância histórica daquele local para o teatro de grupo nos anos 

90. Tratava-se de um espaço no qual, há cerca de trinta anos, já se via uma espécie de 

                                                                                                                                                                          
passos? Seremos guias de nós mesmos? Após um ano de estudo, a peça “Teus passo, teus guia” estreou 
em 2009 em Ribeirão Preto e viajou por todo o Brasil ganhando prêmios em diversos festivais. Teus 
Passo, Teus Guia”, segundo a primeira diretora da peça e uma das criadoras, Raquel Scotti Hirson, “é 
uma experiência no corpo e no palco que revela as inquietações sem o objetivo de dar respostas.” 
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palco no centro de Ribeirão Preto, um local de troca, encontros e principalmente de 

resistência sócio cultural. Isso foi, de certo modo, uma inspiração para o Engasga Gato, 

pois notamos o quanto essas trocas de fazeres e saberes entre coletivos artísticos marca 

a memória cultural de uma cidade, tornando-se parte de sua história, abrindo caminhos, 

formando públicos, deixando marcas muitas vezes no inconsciente coletivo de um povo. 

Esta continuidade, nada programada, no que se refere a nossa chegada após a “Era Fora 

do Sério”, expandiu-se para além da memória cultural de Ribeirão Preto e atravessou 

nossas vidas enquanto artistas, cidadãos e certamente nossa cercania (comerciantes, 

trabalhadores e usuários do espaço urbano central). 

 

  Foto:Google Earth- Edifício Antônio Diederichsen  

 

Uma vez fundada a sede e fortalecidos os laços com o Grupo Zibaldoni - que 

também se interessava pela Antropologia Teatral, desenvolvia pesquisas teatrais com 

palhaços e cultura popular - notamos que era preciso estreitar as relações com outros 

coletivos de cultura da cidade a fim de nos reconhecermos mutuamente e fomentar cada 

vez mais as produções locais. Talvez não houvesse naquele momento a consciência que 

hoje temos olhando para trás, mas intuitivamente tínhamos um ímpeto muito forte de 

buscar unir forças para estabelecer um território de trabalho e produção artística na 

cidade. Acreditávamos na possibilidade de sobrevivência por meio do “fazer teatro” 

fora dos grupos já pré-estabelecidos em Ribeirão, achávamos que daria certo trilhar 

nosso próprio caminho. Uma vez firmada nossa independência a partir da inauguração 

da sede e, juntando nosso vínculo com o Zibaldoni, começamos a realizar algumas 

mostras de teatro, sobretudo, inicialmente, de criações locais. Dessas iniciativas e 

relações, surgiu a Mostra Gira Sola. No primeiro ano, esse movimento consistia em unir 

e propagar para a população (não só para o meio artístico) o que vinha ocorrendo dentro 
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destas sedes e fora delas e, assim, iniciar um processo de encontro entre artistas e 

público, principalmente nas ruas e praças da cidade de Ribeirão Preto.  

 

 
                                 Cortejo de abertura da 2° Mostra Gira Sola com 70 artistas da cidade(2011) – Foto: Francis Wirman 

 

 

No decorrer destes encontros e confabulações, emergiu a necessidade de  

introduzir outros coletivos já existentes na cidade. O que queríamos naquele instante era 

estreitar nossas relações e nos conhecermos melhor, no sentido de aprofundar nosso 

olhar ao que companheiros estavam realizando em seus redutos criação. Pensávamos 

como um “bando” já sabendo que isso é mais poderoso e com voz mais potente do que 

um indivíduo sozinho. Tudo isto sem distinguir ou colocar como parâmetros de união a 

linguagem ou estética de cada coletivo.  

Criava-se uma rede cultural entre grupos na cidade e, por tal colaboração mútua, 

deu-se a 1º Mostra de Teatro Gira Sola que hoje está na sua 7º edição. Essa primeira 

realização coletiva, como dito acima, tinha o objetivo despretensioso de ser um encontro 

no qual os grupos da cidade se inscrevessem e, quase todos recebendo um cachê 

simbólico, apresentassem seus trabalhos em diferentes locais da cidade e no SESC-RP. 

Esta foi a ação mais abrangente que realizamos naquele momento e que serviu como um 

trampolim, para novas ações futuras. 

Quando o pavio se acendeu, não houve mais possibilidade de retorno, ou seja, o 

"fogo" correu pelo barbante e alastrou-se, incendiando um coletivo todo a rever seus 

procedimentos de pesquisa e troca com a comunidade que o circunvagava. A 

experiência, neste caso determinada pela prática constante, possibilitou a 

territorialização por parte de um coletivo de artistas de um local "inóspito", o centro da 

cidade - que em grande número das cidades de médio e grande porte do Brasil, 
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encontra-se em situação de abandono e descaso pelo poder público.  

Sendo a arte um veículo de comunicação e posicionamento político em suas 

manifestações, a possibilidade de modificação de um determinado local se estabeleceu 

pela constância de ações, aliada a parcerias realizadas com sua vizinhança (o comércio 

local; vendedores, ambulantes, moradores de rua), pessoas que não somente utilizam o 

centro urbano como local de passagem ou consumo e sim como o Engasga Gato passou 

a pensá-lo: um lugar de trabalho. Estas parcerias se estabelecem com o passar dos anos 

como algo vital a nosso estreitamento diário, sendo aquele local nosso espaço de 

atuação, de forma orgânica e sem interesses individuais. Muitas atividades eram 

realizadas tanto no espaço externo da sede quanto dentro do galpão. Uma destas 

atividades internas, que ainda existe, são as Oficinas Permanentes
4
. No meu caso 

específico, eu tinha como foco de interesse individual o Treinamento Técnico para 

Atores e, daí, dos usos diversos do nosso “telhado”, muitas ações surgiram e vieram 

desembocar na atual pesquisa, o que fica para os demais capítulos. 

Adiante trataremos, no terceiro capítulo desta dissertação, a respeito do uso do 

espaço público urbano como provocador de mudanças do fazer artístico. Disso derivará 

sub-temas afins, como a aproximação com André Carreira e a investigação do conceito 

de Teatro de Invasão. Por fim, chegaremos ainda no próximo capítulo ao ponto final 

(temporário) desta trajetória que é o encontro com a Universidade, com a profa. Dra. 

Holly Cavrell e a consequente transformação de uma pesquisa artística numa pesquisa 

artístico-acadêmica, com todos os bônus e ônus que disso advêm.  

  

                                                           
4
 Oficinas Permanentes foi uma ideia pensada para que cada integrante do Engasga pudesse ter um dia 

da semana para montar uma turma de alunos que se interessassem por sua pesquisa particular. A 
primeira oficina que nasceu foi com Poliana Savegnago e com o tema que já vinha sendo pesquisado 
pela atriz já alguns anos, Dança Populares Brasileiras. 
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CAPITULO 3 

 

O centro da cidade como combustível de criação 

 

 Quando chove fraco, há menos pessoas caminhando pela praça e ruas do 

centro, o fluxo é mais disperso, porém o caminhar mais rápido. É bonito ver por detrás 

o entrelaçar dos braços de um casal, segurando juntos suas cinturas e com os corpos 

bem próximos. Eventualmente, viram os rostos um pro outro e trocam sorrisos ao final 

de frases ditas sem medo de tropeçarem ou esbarrarem nos que vêm à frente. Andam, 

dois, como um apenas, natural e espontaneamente como se sempre tivessem sido esse 

ser de quatro pernas andando pelas ruas. "O senhor deixou cair uma roupa sua ali”, 

uma velha disse a outro passante, com a boca de dentadura como a da minha avó, e 

sumiu. Ele não entendeu e se sentiu perdido com seu carrinho cheio de tralhas para 

reciclagem. A velha fez sua parte e eu a minha: percebi a roupa caída longe, busquei, 

entreguei e ele agradeceu. As vitrines abarrotadas de tênis, sandálias, botas, chinelos, 

chuteiras, escondem um olhar atento de uma vendedora que oscila entre olhar seu 

celular e iscar um novo cliente. Olho rápido para não ser abordado e sigo meu 

caminho. A chuva continua firme e fina. Caminho segurando frente ao meu peito minha 

mochila, meu computador não pode molhar. Sinto cheiro de café, passo diante da 

Única, a Cafeteria. Bom dia Margarete! Bom dia, Fausto! Sigo. Nas Casas Bahia, um 

vendedor levanta rapidamente a porta de aço azul, fazendo um grande estrondo, mas 

meus ouvidos acostumados com o barulho não se assustam mais. Pouco depois, o 

palhaço Plim Plim, vai terminando sua maquiagem e, sorrateiramente, de forma 

mecânica, enquanto termina-a, vai oferecendo bons dias aos passantes. Ainda sinto o 

cheiro de café. Nos dias chuvosos, esse perfume estimulante fica mais impregnado no 

quarteirão, pura química! Passo pelo Correio. Tá fechado! Droga, só abre às 10:00, e 

ainda são 09:15. Sempre me esqueço! Meu celular vibra no bolso da bermuda, olho, é a 

operadora (de novo!), passo o dedo cancelando a ligação. Penso: o dia realmente está 

começando. Quantas vezes ainda insistirão em me ligar hoje?... Sinto como se o 

quarteirão fosse o quintal de minha casa. Posso ir e vir, às vezes sem pretensão alguma 

e às vezes puto com os “intrusos” que vão ali somente para cumprir seus afazeres. Os 

comerciantes, os mendigos, os garçons, as atendentes do café, o palhaço Plim Plim, 

eles, sim, são meus parceiros e também donos do quintal.  
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Estou a alguns metros da entrada do prédio onde fica o Engasga, a chuva 

continua, percebo que esqueci a chave. Começo a elaborar uma desculpa para 

conseguir outra emprestada com o porteiro, “hoje quem será que está lá?”. Tenho que 

criar uma nova desculpa, dependendo do porteiro. Quantas pessoas fazem este mesmo 

trajeto que eu realizo quase todas as manhãs? Quantas solidões cabem nestas 

calçadas? Chego até a portaria do prédio. São 09:18 e o cheiro de frango à passarinho 

do restaurante que fica colado ao lado impregna o ambiente. Vejo sentado à minha 

frente o seo Carlos (porteiro). Ufa, nem precisa criar uma desculpa. Ele já sorri 

quando me aproximo do balcão como se previsse meu esquecimento. De fato, era isso; 

sem dizer nada, saca a chave da gaveta e me entrega. Silêncio e sorrisos de canto de 

boca. “Abra e me devolva”. Aperto o elevador. Dois elevadores adjacentes de um 

prédio-antigo-quase-tombado. Pego o da direita e o da esquerda sobe ao mesmo tempo. 

Duas vozes femininas conversam coladas a mim no espaço diminuto. Na verdade, não 

conversam. Falam frases sem se ouvir (aqueles papos-protocolares-cotidianos-de-

pessoas-quando-se-esbarram) sobre filhos, escola e política (“Um horror! Onde esse 

mundo vai parar?!”) e chego ao meu andar. Não as ouço mais e me pergunto como 

elas puderam conversar tão rapidamente de coisas tão diferentes e distintas. Lembro 

que preciso ir ao Correio. Observo-me rapidamente no espelho do elevador. Desço no 

telhado, minha rotina de trabalho segue. 

 

Acalme-se, interessado leitor, que esta dissertação não tem quaisquer pretensões 

literárias. Se damos asas ao impulso poético, é apenas porque ele revela, dentro de nossa 

trajetória, um elemento determinante para a configuração futura da prática artística que 

ora investigamos: a sedução dos estímulos sensoriais e extremamente mutáveis de um 

fervilhante centro urbano no qual o Engasga Gato estava imerso, bem como a inevitável 

intimidade que com ele fomos criando pela rotina de trabalho. O Centro de Ribeirão 

Preto, desde nossa chegada, sempre foi um local que aproveitávamos para colocar em 

prática nossas ações cênicas. O que mais nos deixava com essa vontade de usar o espaço 

aberto para apresentar era o fato da constante movimentação de transeuntes, 

principalmente no período comercial, que se oferecia como um olhar externo ao nosso 

fazer. Público potencial, pois nem sequer sabíamos se lhes interessaria parar para ver 

alguém fazendo algo “estranho” no meio de uma praça. Ainda assim, tudo o que 

trabalhávamos no telhado, de um modo ou de outro, acabava sendo “testado” por ali, 

entre aqueles que ocupavam as ruas. De início, “flertávamos” com as ruas. Nossa 
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relação era, ainda, bastante tímida no que diz respeito ao quanto nos arriscávamos em 

transgredir a rotina urbana a nossa volta ou em nos deixarmos ser “atravessados” por 

ela. O jogo com a cidade era bastante previsto e seguro.     

Um exemplo concreto de uso do espaço aberto foram os cortejos da Mostra Gira 

Sola. Sempre que propúnhamos uma ação no calçadão, já determinávamos de antemão o 

local onde ela iria ocorrer bem nos moldes da Commedia Dell’Arte e de outras práticas 

tradicionais de rua. Mesmo contando com um “público espontâneo” para nossa nossas 

ações, não ultrapassávamos este limite seguro da ocupação de um espaço cênico na rua. 

Ou talvez, não tivéssemos ainda nos permitido ser atravessados por algo novo, alguma 

proposta que rompesse o formato do teatro de rua dito tradicional. 

Numa publicação recente - que iremos apresentar mais detalhadamente pouco 

adiante -, o pesquisador Licko Turle
5
 comentou essa relação dos artistas com a rua que 

usavam a cidade de modo “seguro”, tomando-a apenas como cenário de fundo e fazendo 

lembrar, assim, o modo como os grupos tradicionalmente isolavam parte do espaço 

público para suas apresentações, delimitando e diferenciando claramente o território do 

real e o do ficcional: 

Até pouco tempo atrás, a maioria dos grupos de rua 

brasileiros utilizava em suas apresentações uma disposição espacial 

circular que, considerava-se, facilitaria a aproximação do público por 

todos os lados, estabelecendo com este uma relação, em princípio, 

igualitária. Por vários anos, a roda foi o espaço preferencial dos 

fazedores teatrais de rua, sobretudo aqueles que mantinham relações 

mais estreitas com as expressões da tradição popular e tinham sua 

proposta estética baseada em manifestações, folguedos e festividades 

de caráter religioso/profano. De alguns anos pra cá, porém, o desejo 

de um espetáculo deambulante que caminhasse pelas ruas, saindo de 

seu nicho de segurança dentro da “bolha” formada pelos atores em 

ação para penetrar nos complexos fluxos urbanos, levou muitos 

coletivos a estabelecerem outros tipos de espacialidade cênica e, 

portanto, outras formas de relação com o público e com a cidade. 

(TRINDADE e TURLE, 2016, p.29) 

 

No dia 16 de setembro de 2010, uma movimentação diferente bagunçava nosso 

quintal
6
. Alguns artistas e técnicos realizavam um mapeamento em nosso prédio tendo 

por objetivo encontrar uma janela por onde um homem poderia descer de rapel. Isto 

seria uma cena de uma peça de teatro de rua. Logo, aquilo se tornou um evento também 

para nós do grupo. De imediato, uma curiosidade tomou-nos por compreender melhor o 

                                                           
5
 Cf. nota 9 adiante. 

6
 Do mesmo modo que passamos a chamar anteriormente a sede de “telhado”, por hábito, o Centro de 

Ribeirão tornou-se nosso “quintal”. Doravante, tomaremos a liberdade de nos referirmos desse modo 
metafórico ao Centro urbano ribeirão-pretano.  
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que viria a acontecer. Além da busca por um local para fixar o rapel, alguns outros 

procedimentos foram despertando ainda mais nossa atenção ante o que a equipe de 

artistas e técnicos realizava um dia antes da apresentação.   

Viemos saber depois que, a cada cidade que o espetáculo passava, eram 

necessárias treze atrizes locais para fazerem uma espécie de cortejo fantasmagórico com 

mulheres vestidas de noiva, espécie de réplicas de uma das personagens da 

apresentação. Além das pessoas ocupadas com o rapel da janela, outras se encarregavam 

de procurar as atrizes para o cortejo.
7
 Percebo hoje que aquelas diversas “frentes de 

produção”, que se tornavam necessárias antes mesmo do espetáculo e que eram 

extremamente importantes para a sua realização, foram o que tornou essa montagem 

algo importante para o teatro de rua brasileiro na última década. Tratava-se de uma 

espécie de grande acontecimento prévio que fugia da construção de um espetáculo de 

rua convencional, tanto pela demanda de equipes de produção, quanto pela interferência 

que provocava na rotina da cidade, algo só comparável a eventos comemorativos, atos 

políticos ou shows quaisquer de grande porte. A demanda ia além da janela e do recrutar 

atrizes, necessitava, por exemplo, bloquear por alguns minutos uma rua muito 

movimentada do centro de Ribeirão Preto para que ali adentrasse uma retroescavadeira 

que fazia parte da apresentação e que servia de suporte para uma das cenas.  

De fato, a arte invadira a cidade e não só os meios “normais” para seu uso. 

Começando pelo rapel, a negociação com síndico e moradores do prédio e depois um 

aval do Corpo de Bombeiros; a busca por atrizes da cidade para poderem estar na 

intervenção; outra negociação com o departamento de trânsito da cidade e polícia 

militar para modificar o esquizofrênico tráfego em um horário de pico e outras coisas 

mais que pareciam, em conjunto, o preparo de uma grande batalha por acontecer. Esse 

espanto com tantas frentes de trabalho foi nos permitindo observar e absorver outras 

possibilidades muito diversas de atuação no “quintal de casa”.  

Toda essa agitação dizia respeito à apresentação do espetáculo "Das Saborosas 

Aventuras de Dom Quixote de La Mancha e seu Escudeiro Sancho Pança – um capítulo 

que poderia ter sido." do Grupo Teatro que Roda (GO), com direção de André Carreira. 

A estrutura da peça invasora, conceito criado por André Carreira – “teatro de invasão” – 

foi construída de forma itinerante pelas ruas e calçadões do centro de Ribeirão Preto, 

levando consigo uma multidão de passantes curiosos. A mistura entre o real e o 

                                                           
7
 No caso desta apresentação, fizeram parte do cortejo as atrizes do Engasga Gato. 
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ficcional, acrescentado de elementos de risco, perturbou os olhares de quem passava. 

Além disso, a utilização e re-significação de um local que tem, em geral, como foco o 

consumo e os afazeres da vida cotidiana como bancos, restaurantes etc., foi 

extremamente importante no sentido de expor de forma lúdica como a cidade, este 

conglomerado de cimento e vidas, pode, por instantes, se transformar em obra de arte, 

desvirtuando toda uma lógica pré-determinada e altamente rígida sobre como sua 

circulação é orientada ou mesmo conduzida. Essa ideia, aliás, vem do sociólogo e 

filósofo marxista Henri Lefebvre
8
, citado por Licko Turle em seu livro:  

 

“O teórico francês exige para a cidade o mesmo „direito‟ que é 

atribuído ao campo, como crítica aos hábitos sociais que, em sua opinião 

transformam a natureza em um „gueto do lazer, o lugar da fruição, o refúgio 

da criatividade‟, reivindicando o direito de „viver a cidade como obra de 

arte‟.” (IBIDEM, p.35). 

 

 

Como relatado acima, o teatro proposto pelo Grupo Teatro que Roda abriu 

espaço, naqueles 70 minutos, para olhar a cidade, os prédios, as pessoas, as marquises, 

tudo que fazia parte do quintal de casa com uma nova perspectiva estética, política e 

afetiva transformando aquele ambiente frenético em dramaturgia.  

Desde que havia conhecido o trabalho do Lume, nada, em relação à estética 

teatral havia me tocado profundamente como foi presenciar/assistir a forma com que o 

diretor André Carreira trabalhava. Hoje, vejo que um desses motivos pelos quais fui tão 

intensamente tocado foi a possibilidade de romper com formatos tradicionais de 

utilização do espaço urbano e notar como os passantes foram surpreendidos e 

arrebatados com a encenação. Naquele momento, perceber a potência de uma atuação 

verossímel, que sustentava de modo realista o caráter e as ações dos personagens, ainda 

que permeada com imagens fantásticas, e o jogo estabelecido com a arquitetura de um 

local que conhecia muito bem, fez-me refletir sobre a nossa atuação como um grupo de 

teatro que tem uma sede bem no centro urbano da cidade. Formou-se em minha mente 

um caleidoscópio de possibilidades de como poder ser atravessado pela vida que pulsa 

naquele local, estabelecendo, neste movimento em constante transformação, uma fonte 

inesgotável de material de pesquisa para nossos futuros trabalhos.  

Muitos grupos teatrais buscam tornar-se parte dos territórios onde estabelecem 

suas sedes e fazer desses locais redutos de troca criativa e, necessariamente, política. 

                                                           
8
 Vid. H. Lefebvre, O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 
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Isso não os obriga, claro, a realizar uma produção artística de reflexo apenas local, 

datada e limitada, por assim dizer. O fato de nosso quintal ser situado num grande 

centro de uma grande cidade já nos dá, de certo modo, algo de universal, pois os 

elementos essenciais constituintes desse ambiente serão basicamente os mesmos em 

outras grandes cidades também regidas pelas lógicas do sistema capitalista. O mesmo 

filósofo francês acima citado, Henri Lefebvre, afirma que “o futuro da arte não é 

artístico, mas urbano. Porque o futuro „do homem‟ não se encontra nem no cosmo, nem 

no povo, nem na produção, mas sim na sociedade urbana” (LEFEBVRE apud 

TRINDADE e TURLE, 2016, p.35). Concordemos ou não com a visão materialista-

dialética de Lefebvre, o fato é que não há como negar, num mundo globalizado em que 

a maioria da população vive em contexto urbano e capitalista, que as práticas da vida 

cotidiana são inexoravelmente regidas por fatores comuns que derivam das lógicas do 

trabalho e do consumo, o que acaba por transformar os grandes centros urbanos em 

lugares essencialmente muito semelhantes, respeitadas as diferenças climáticas e 

culturais.   

Desse modo, não podemos nos furtar a fazer aqui uma breve reflexão acerca da 

cidade. É importante notar que, sobretudo nas últimas décadas, um movimento de saída 

dos espaços fechados de apresentação e exposição de arte tem seduzido e levado muitos 

artistas de áreas diversas e, inclusive, do cinema - mesmo a despeito da necessidade de 

todo um aparato de projeção - a buscarem “experimentar” o espaço público das cidades. 

Disso, talvez, tenham surgido tantas novas formas de interação com os fixos e fluxos 

urbanos que resultaram em tantas novas nomenclaturas de práticas artísticas. Buscamos 

amparo teórico para refletir sobre esse fenômeno e tentaremos, a seguir, aprofundar as 

questões inerentes ao tema “arte na rua”.  

No ano passado, 2016, publicou-se pela Editora Perspectiva, de São Paulo, um 

livro cujo título é Teatro(s) de Rua do Brasil: a luta pelo espaço público. Não temos 

dúvida de que essa obra tornou-se referência obrigatória para quem quer que se 

proponha pesquisar mais a fundo as práticas de arte em espaços públicos. Dizemos isso, 

em primeiro lugar, pela sua atualidade, já que é muito recente, e também pelo rigor e 

extensão de temas que os pesquisadores-autores Licko Turle
9
 e Jussara Trindade

10
 

                                                           
9
 Licko Turle é ator, pesquisador e diretor teatral. Licenciado em Letras (UERJ), mestre e doutor em Artes 

Cênicas. Atualmente, é professor residente (pós-doc) PAPD Capes/Faperj na UniRio e coordenador do 
GT Artes Cênicas na Rua, da Abrace – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas. 
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discutem de forma ampla e aprofundada. Entre os temas fundamentais, podemos 

destacar aquele que leva ao plural implícito do termo “teatro(s)” do título, ou seja, a 

necessidade de entendermos as inúmeras formas de prática e a proliferação de termos a 

nomeá-las: 

 

Seja em roda, performance processional ou invasão, por meio 

de poéticas tradicionais ou de ruptura, compreendido sob a perspectiva 

do épico, da cultura popular, do contemporâneo ou da arte pública, o 

teatro de rua irá propor ao habitante comum da cidade converter-se em 

público de arte ao mergulhar numa dimensão imaginária capaz de 

fazê-lo transcender os limites usuais do cotidiano e descobrir, nessa 

experiência, novos modos de reapropriação da cidade. (TRINDADE e 

TURLE, 2016, p.44)   

 

Além desse esmiuçar e detalhar as diferenças entre as práticas de arte na rua que 

o livro faz como um todo, como forma de reforçar a confiabilidade que se deve ter nessa 

publicação do ponto de vista teórico, devemos também destacar o capítulo 3 da primeira 

parte do livro, que trata da relação dos artistas com os espaços simbólicos. Esse 

capítulo, cujo título é “O Lugar do Teatro de Rua na Cidade Pós-Moderna”, expõe de 

forma clara e sintética múltiplas abordagens possíveis do objeto “cidade” segundo 

diferentes áreas do pensamento científico. Entendendo que a cidade pós-moderna é algo 

múltiplo, complexo e polifônico, os autores defendem que seu entendimento: 

 

(...) só é possível com base em uma abordagem 

multidisciplinar que inclui: geógrafos, como David Harvey e Milton 

Santos; sociólogos, como Michel Maffesoli; filósofos como Henri 

Lefebvre; teóricos da comunicação e do turismo, como Susana Gastal; 

semiólogos, como Roland Barthes; urbanistas, como Kevin Lynch; 

pensadores da pós-modernidade, como Fredric Jameson e Linda 

Hutcheon; além de estudiosos da história, como Michel de Certeau, e 

da antropologia, como Marc Augé. (IBIDEM, p.34) 

 

Adiante desse parágrafo, o capítulo apontará sucintamente algumas 

contribuições desses intelectuais que nos mostram um vasto território de reflexão para 

além do campo artístico e que, no entanto, contribuem imensamente para enriquecer 

possíveis abordagens do espaço urbano em práticas artísticas “de rua”. Sobre isso, 

também, há que se pensar: os autores relativizam a expressão “de rua” ao apontarem as 

múltiplas possibilidades de espaços que ela abarca: 

                                                                                                                                                                          
10

 Jussara Trindade é educadora musical e musicoterapeuta, especializada em Psicomotricidade e 
Pedagogia do Movimento. Mestre e doutora em Artes Cênicas, atualmente é pesquisadora colaboradora 
(pós-doc) da UniRio. Participou da criação do GT Artes Cênicas na Rua, da Abrace.  
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Como o teatro de rua carrega no próprio nome a idéia de certo 

espaço topográfico da cidade – a rua -, tornou-se senso comum nos 

meios teatrais estabelecer uma relação direta entre a modalidade e esse 

elemento típico dos espaços urbanos. Contudo, já é conhecimento 

corrente, hoje, que o termo “rua” precisa ser relativizado quando se 

fala em teatro “de rua”, porque este não é, definitivamente, o único 

lugar que artistas e coletivo de rua (pelo menos, no Brasil) utilizam 

em suas apresentações. Na realidade, espetáculos “de rua” são 

apresentados nos mais diversos espaços, sejam nas cidades ou fora 

delas: praças, largos, jardins, parques, calçadas, escadarias, 

monumentos, entradas e terraços de edificações, foyers, pátios de 

estacionamentos, vilas, estações de trem e metrô, terreiros, quadras 

esportivas, pátios de escolas, campos de futebol, praias e orlas 

marítimas, trapiches, barrancos de rios, conveses de embarcações, 

terrenos baldios, construções abandonadas, pontes, viadutos, ladeiras, 

alamedas, avenidas, “passarelas de samba” e até nas ruas propriamente 

ditas, sobretudo em seus cortejos de abertura ou em 

manifestações/intervenções urbanas. (IBIDEM, p. 25) 

 

Outra contribuição extremamente relevante do livro é uma contextualização 

histórica sobre a relação entre cidade e arte de rua, desde a criação das cidades 

burguesas baseadas no comércio até as atuais cidades pós-modernas. Já no Prólogo, 

“Quanto vale a rua?”, os autores fazem um rápido panorama acerca dessa relação 

destacando diferentes momentos nos quais algo significativamente novo vem alterar o 

modo como esse triângulo, “arte – público – cidade”, faz funcionar suas dinâmicas de 

interesse e consumo, uma vez que, não se pode ignorar, desde o fim do período 

medieval, é o sistema capitalista de consumo que está servindo de substrato às relações 

urbanas como um todo. Por exemplo, após a Revolução Industrial, a “ideia de 

mercadoria avança, gradualmente, para além daquilo que é objetivamente material, 

alcançando as atividades em si (...) e, finalmente, os bens imateriais, como a cultura e a 

arte.” (IBIDEM, p.16). Segundo a lógica do sistema mercadológico, qualquer coisa 

tornada mercadoria de interesse deve ser ofertada de modo a gerar lucro, e, por isso, as 

obras artísticas “de qualidade” foram levadas para as salas fechadas de apresentação e 

exposição. Nesse momento, relega-se às ruas aquilo que não era digno de ser ofertado e 

consumido como produto nesses espaços “de privilégio”, ou seja, casas de ópera, 

prédios teatrais, museus e galerias nos quais se respirava a “alta cultura”.  

 

“Enquanto isso, as ruas permanecem no mapa imaginário da 

cidade como territórios sem dono, essencialmente públicos e, portanto, 

inexplorados pelo capital privado. Não por acaso, é nesse espaço 

virtual e de puro fluxo que se expõe a miséria, a fome, a doença e os 

perigos da cidade; enfim, todas as mazelas da sociedade moderna que 

permanecem externas aos espaços privados. E para quem a arte não se 
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configura como produto e lucro, mas como sobrevivência e sustento.” 

(IBIDEM) 

    

Porém, com o boom da Internet na virada do milênio, tudo o que acontece em 

qualquer espaço, aberto ou fechado, passa a ser registrado e compartilhado em escala 

antes inimaginável, dando visibilidade a qualquer ação que possa despertar interesse 

público, seja pela graça de uma imbecilidade ou pela qualidade/habilidade da prática de 

alguém que pode ser ejetado do lugar de anônimo ao de “famoso” em questão de 

minutos.  

 

SURRA DE PEITO (parte 1) 

- Quantas visualizações???! 

- Mais de 14 milhões, Fausto... 

- Porra, Alvinho! Isso vai dar merda! Já tô vendo... Mano, como é possível isso? 

A apresentação foi hoje pela manhã! Que horas são? 

- 16 e quinze. E o número de visualizações não para de aumentar, ó só. 

- Caralho... 

- Viralizou, brother. Tão chamando a cena da Rúbia de "Surra de peito"... Mas 

acho que não vai dar nada. Fica sussa. 

- Vai sim! Vai porque ela tava com a camiseta da Tim. Vai dar merda... 

 

Visibilidade é a musa dos publicitários que, por sua vez, fazem a roda do 

consumo girar. As ruas, praças, calçadões e afins antes ignorados, começam a se tornar 

territórios a ser explorados economicamente e, assim “na cidade pós-moderna o capital 

irá colocar seu foco na valorização (monetária) dos espaços públicos urbanos” 

(IBIDEM, p.17).  

É deflagrado um processo avassalador de merchandising de eventos 

artísticos, esportivos e outros, realizados em áreas públicas urbanas, que 

ganha força junto às bancadas políticas em todas as esferas decisórias do 

poder público, levando à criação de leis de incentivo à cultura baseadas em 

mecanismos de renúncia fiscal que, no limite, beneficiam não os produtores 

culturais de pequeno e médio porte, mas os escritórios de marketing de 

grandes empresas e conglomerados transnacionais. (...) Festivais de arte, 

“viradas” culturais, festas cívicas, aniversários dos municípios, festas 

agropecuárias do peão boiadeiro e até certos cultos religiosos – tudo aquilo 

que nos dias atuais pode ser abarcado pela ampla noção de “cultura” é 

perpassado por uma concepção mercadológica. (IBIDEM, p.18) 

 

 

Ou seja, enquanto a rua não tinha valor, a “arte de rua” era tomada como um todo 
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e colocada de lado como “cultura menor”, sem qualquer qualidade estética. O termo 

“popular” era, por essa concepção, associado a manifestações folclóricas ou de mero 

entretenimento simplório, ganhando um caráter pejorativo. As artes de rua eram apenas 

coisa de artistas populares e não interessavam aos investidores e tampouco às 

autoridades. Isso, por um lado, foi interessante nos anos 60 já que tornou possível um 

teatro de militância nas ruas. Como, em tristes épocas de ditadura militar no Brasil, a 

censura e a violência policial voltavam-se principalmente ao conteúdo subversivo de 

espetáculos de sala, os espaços públicos foram usados como território de comunicação 

mais direta entre artistas e população em geral. Claro que muitas repressões 

aconteceram também aos artistas de rua nesse período, mas, a despeito disso, uma nova 

visão já se instaurara acerca da arte de rua que ultrapassava a velha concepção de 

“popular”, no sentido negativo. Vislumbrou-se nessa época, e desde então em 

definitivo, a força comunicativa e o grande alcance que a arte praticada nos espaços 

urbanos pode ter.  

Com a grande diversificação midiática nos anos 70 e 80, muitos grupos de teatro 

de rua surgiram no Brasil influenciados pelas práticas de grupos estrangeiros e por 

novas formas de se pensar a arte teatral, tais como o Teatro Épico de Bertold Brecht ou 

as experiências do “Living Theater”. Nos anos finais do século XX, veio a Internet e, 

como antes dissemos, tudo mudou.  

 

Hoje, encontramos não somente um, mas muitos teatros de rua na 

cidade globalizada: além dos teatros das performances culturais, 

somam-se muitas outras propostas que estabelecem diferentes 

diálogos com o espaço urbano. Nessa perspectiva, a cidade é ora 

negociada, ora assaltada, mesclando distintos modos de 

relacionamento: seja pela adesão ou pela invasão; por meio do apelo à 

estética popular ou ao imaginário contemporâneo; apresentando-se 

com respaldo oficial ou de forma amadorística. (IBIDEM, p.20) 

[grifos do autor] 

 

SURRA DE PEITO (parte 2)
11

 

Cena de peça em que mulher agride homem viraliza como se fosse real 
Vídeo foi feito no calçadão de Ribeirão Preto (SP), no fim de semana. 

Cena faz parte de intervenção teatral que retrata assédio sofrido por mulheres. 

 

Uma cena protagonizada por uma suposta vítima de assédio no calçadão, no Centro de Ribeirão Preto (SP), causa polêmica 

nas redes sociais desde o fim de semana passado. O vídeo, que foi visto em uma rede social por mais de 1 milhão de pessoas, 

                                                           
11

 Transcrição de trecho de matéria publicado no portal G1 em 21/05/2015 no endereço: 
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/05/video-em-que-mulher-agride-homem-
cai-na-web-e-confundido-e-viraliza.html acesso em: 10 de junho de 2017. 
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mostra a jovem estapeando e pisando um homem. Ela tira a blusa e esfrega os seios no rosto do rapaz enquanto protesta por 

causa de uma cantada. 

A gente quis só expor algo [o assédio] que acontece todos os dias aqui no Centro, com as nossas 

amigas, com as nossas irmãs" 
Fausto Ribeiro, diretor da peça 

A atitude da mulher impressiona, mas a cena compartilhada na internet e criticada, até mesmo 

zombada, por parte de milhares de usuários faz parte, na verdade, de uma intervenção cultural. “É 

uma cena muito isolada de um todo que tem 40 minutos, e a gente quis só expor algo [o assédio] que 

acontece todos os dias aqui no Centro, com as nossas amigas, com as nossas irmãs, que vão tomar 

um café, e é batido esse tema. É um tema que já foi muito criticado”, disse o diretor da peça “Feliz 

Ano Novo”, Fausto Ribeiro. 

Para a professora Débora Melo, que acompanhou a encenação na terça-feira, a polêmica do vídeo é 

provocada pela nudez da personagem. “É porque tem nudez, o que é bobo, porque é só um peito. 

Homens saem por aí sem camisa e não causam tanta polêmica”, avalia. 

O vídeo foi compartilhado também por quem, sem saber da peça, concordou com a reação da mulher 

ao bater no homem que a assediou na rua. “Deveria ter ficado quieto”, escreveu um internauta 

desavisado na descrição do vídeo publicado no YouTube e que reproduz a cena com o título 

“Barraco no calçadão de Ribeirão Preto”. 

Outro internauta condenou a atitude da mulher. “Ridículo essa mulher achar que vai mudar algo 

assim”, publicou. 

A cena em que a personagem interpreta a promotora de vendas entregando panfletos e é assediada 

por dois homens continua de forma “absurda”, segundo o diretor. “A sequência da cena é tão 

absurda, que ela tira da pochete um revólver de plástico. É que a edição desse vídeo só mostra um 

pedaço da briga, mas tem um outro lado que é muito engraçado. A gente passa pela crítica e leva 

para o público achar que tudo não é real, o público vê que isso é teatro, e de repente começa quase 

que uma grande dança, um flash mob”, comentou. 

 

 

3.1 O encontro com André Carreira e o Teatro de Invasão 

“A cidade é uma dramaturgia que sobrepõe uma 

grande diversidade de materiais que constitui um texto 

poroso e penetrante.” (André Carreira) 

 

Depois de acompanhar toda a agitação da produção e assistir ao espetáculo "Das 

Saborosas Aventuras de Dom Quixote de La Mancha e seu Escudeiro Sancho Pança – 

um capítulo que poderia ter sido", uma inquietação me tomou por completo e já não 

conseguia mais deixar de pensar sobre o quão potente era aquela forma de ocupar a 

cidade. E que forma é essa? Justamente disso trataremos adiante neste tópico. O encanto 
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que a peça de André Carreira criou na cidade naquele dia fez-me querer ir atrás de 

conhecê-lo melhor, o que se deu tanto por suas publicações quanto pessoalmente. Há, 

como se verá no quarto capítulo, consideráveis diferenças entre os espetáculos do grupo 

dirigido por Carreira e as criações que apresento e investigo neste texto. Porém, muito 

das ideias e propostas dele foram, inegavelmente, a base e o grande salto entre aquilo 

que eu vinha praticando com relação à arte de rua e o que passei a investigar depois. 

Conceitos fundamentais como a “cidade como dramaturgia” ou o “teatro de invasão” 

estão intrinsecamente associados ao tipo de arte performativa que iremos explanar e que 

é o objeto desta pesquisa. Busquemos, então, compreender um pouco mais a fundo a 

teoria de Carreira acerca da relação teatro e cidade.   

André Luiz Antunes Netto Carreira é natural de Juiz de Fora (MG), nascido em 

junho de 1960, ator e diretor teatral. Formado em artes plásticas pela Universidade de 

Brasília, iniciou a carreira atuando na mesma cidade, primeiro sob direção de Chico 

Expedito no grupo Katharsis e posteriormente no grupo Teatro dos Artistas Plásticos 

sob direção de Fernando Villar. Após mudança para Buenos Aires (1984) estudou 

direção teatral na Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) por dois anos e 

realizou doutorado em teatro na Universidad de Buenos Aires com orientação do diretor 

Francisco Javier. Em 1986 fundou o grupo Escena Subterránea que se dedicou a realizar 

espetáculos no interior do metrô da cidade antes de realizar diversas viagens ao exterior, 

inclusive com apresentações nos metrôs de São Paulo e Barcelona. Hoje, é professor da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) onde leciona no Programa de Pós-

Graduação em Teatro (Mestrado/Doutorado) e coordena o Programa de Mestrado 

Profissional em Artes (PROF-ARTES) além de ser pesquisador das Artes Cênicas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq tendo se 

tornado uma das maiores autoridades no que diz respeito às discussões sobre teatro de 

rua no Brasil. Há muitos artigos de sua autoria publicados em anais, periódicos e afins 

sobre as práticas de teatro de rua e é principalmente neles que nos embasamos para 

expor aqui algumas de suas principais ideias.  

Em primeiro lugar, é preciso destacar mais uma vez que “teatro de rua” é uma 

expressão que abarca muitos entendimentos de práticas muito diversas entre si. A forma 

de pensar o teatro de rua nos textos de Carreira aponta para um desejo de ampliação do 

conceito e para a fundação de novos modos de intervir cenicamente – ou, no mínimo, 

novos modos de pensar tais ações cênicas - no âmbito público das cidades. Segundo ele: 
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Para ampliar a própria noção desse teatro chamado “teatro de 

rua” é preciso superar preconceitos instalados inclusive entre os que se 

dedicam a essa modalidade teatral. Romper esse paradigma não 

implica em discriminar os modelos que reivindicam sua condição de 

arte popular, mas, sim ampliar o campo favorecendo abordagens mais 

variadas das diversas formas teatrais que ocupam a cidade, apostando 

na diversidade de propostas estéticas e reconhecendo seus formatos 

performativos. (CARREIRA, 2007) 

 

 

Quando fala de “formatos performativos”, Carreira não está apenas se referindo às 

criações artísticas construídas a partir de ações corporais de intérpretes/performers. No 

seu entender, “as cenas das ruas (a teatral e a cotidiana) visitam inevitavelmente o 

território da performance, por isso o moderno espetáculo de rua nos pede a tarefa de ver 

como as performances ao ar livre dialogam com o contexto urbano como dramaturgia.” 

(IBIDEM). Performances são ações relacionais, são diálogos com seu contexto e, por 

esse motivo, ao apontá-las, não apontamos apenas aqueles que a “executam”, mas 

também, inevitavelmente, aqueles que a observam, porque o próprio ato de observar 

também é ato de significar e, de certa forma, é parte também da própria execução que 

não estaria completa e não faria sentido sem esse olhar. Uma ação performática nas ruas 

não é algo que se deve pensar como sobreposição ao espaço público, ou seja, a 

performance não se “cola” sobre toda uma dinâmica já instaurada da cidade como se 

fosse algo à parte dela. Ela é, necessariamente, uma interferência e, portanto, 

perturbação daquilo que se poderia supor como “dinâmica normal”.  

 

“Esse dinamismo do ambiente da rua está associado diretamente à modulação 

do repertório de usos que se instala de acordo com os fluxos que se alternam 

em determinado fragmento da cidade. Ainda assim os usos são a rua tanto no 

que diz respeito à sua imagem quanto ao seu funcionamento concreto.” 

(CARREIRA, 2009) [grifo nosso].  

 

 

A partir disso, podemos entender que o reiterado uso da expressão “teatro de rua” 

ocorre por sinalizar um campo de pesquisa já bastante considerado e fomentado e que, 

portanto, facilita o acesso de seus praticantes a grupos de estudo, verbas de todo tipo de 

programas de incentivo, seleção em festivais, inclusão de trabalhos em publicações de 

periódicos e outras tantas coisas que podem ser incluídas sob essa extensa ideia que a 

expressão abarca. Por outro lado, sob tal “expressão guarda-chuva” é possível notar que 

se incluem práticas de arte no espaço público que são passíveis até de nem serem 

consideradas “teatro”, se tomamos, claro, o termo como na acepção clássica “lugar de 
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onde se vê”. Na medida em que os artistas contemporâneos buscam quebrar a ideia 

tradicional do teatro popular de rua e se deixam influenciar por novas tendências, não 

mais delimitando claramente o espaço de ação cênica e o lugar do público, confundindo 

o espectador acerca do real e ficcional, deslocando constantemente o foco de atenção 

pelo espaço, etc., o que ocorre é uma “fusão” da arte na dinâmica da cidade. O 

espectador vê e é visto, não deixando de ser quem era, mas ganhando um novo status de 

participante ativo do evento artístico.  

 

O componente fundamental de tais abordagens é transformar o olhar sobre 

universo urbano e, ao mesmo tempo convidar o transeunte/espectador a 

repensar seu lugar na cidade. Podemos relacionar isso com as propostas dos 

situacionistas que consideravam o habitar a cidade como elemento central 

dos modos de construção estética e política da atualidade. Assim, seria 

possível estabelecer um campo de leitura sobre os procedimentos artísticos 

em relação aos procedimentos cotidianos de uso da cidade. Desde esta 

perspectiva, o repertório de usos dos cidadãos ganharia relevância como um 

elemento central para a produção de sentidos na formulação de propostas 

teatrais que se apresentam na rua. (CARREIRA, 2007) 

 

Carreira propõe um entendimento da cidade como dramaturgia. No âmbito 

literário, dramaturgia é uma obra textual escrita com o objetivo de tornar-se encenação. 

No campo artístico, dramaturgia pode ser apenas o texto escrito, mas também pode ser 

muito mais do que isso. Ao propor a dramaturgia da cidade, Carreira sugere que o 

espaço urbano seja lido como um texto, porém numa perspectiva simbólica que 

compreende tal texto como uma complexa “trama de diversos sistemas culturais 

compostos de diferentes linguagens.” Em artigos diversos, ele afirma adotar o conceito 

„cidade texto‟ partindo da noção de texto cultural definida por Beatriz Cintra Martins, 

estudiosa do campo da linguagem, e que, a partir de uma visão semiótica do texto, 

define-o como: 

uma composição dinâmica de diferentes elementos que interagem 

entre si em um processo auto-organizativo, e auto-poiético, compondo 

um sistema dialógico de caráter codificado. Inconcluso e aberto, 

internamente contraditório, o texto cumpre duas funções básicas: a 

transmissão de significados e a geração de novos sentidos (CINTRA 

MARTINS apud CARREIRA, 2007) 

 

 

Etimologicamente, a palavra „texto‟ deriva do mesmo radical de „têxtil‟ o que nos 

leva a pensar que a essência tanto do texto quanto do tecido é a trama, o constante 

entrelaçar de elementos distintos que, por se cruzarem constantemente, acabam por não 

poderem mais ser vistos dissociadamente, tornando-se uma outra unidade. A diferença, 

ao compararmos o texto escrito com a cidade texto, é que, no primeiro, temos o 
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entrelaçamento de signos codificados pelas línguas que são, isoladamente, passíveis de 

análise e dotados de sentido. Já no outro caso, a cidade texto: 

  

pode ser reconhecida como um sistema cultural, conformado por signos 

contínuos, que diferentemente dos signos das línguas podem ser percebidos 

apenas em sua totalidade. Estes signos não podem ser decompostos, pois, 

perdem seu sentido. Por isso, a cidade, como um texto de signos contínuos 

deve ser analisada sempre em relação aos dinamismos das interações entre 

seus signos. (CARREIRA, 2007) 

 

 

Em diversos momentos, Carreira sugere um entendimento da cidade
12

 como de 

algo constituído pela sobreposição de diversos planos
13

. Porém, é preciso imaginá-la 

não como um bolo de camadas em que cada um desses planos tem sua posição fixa e 

delimitada estabelecendo uma hierarquia vertical, mas sim como se os elementos desses 

planos fossem dinâmicos e estivessem em constante movimento, mudando, portanto, de 

posição, ora acima, ora abaixo. Algo mais parecido com aqueles gráficos que 

representam ondas sonoras ou, usando da analogia acima, como um tecido constituído 

de muitos fios de diferentes cores que se vão cruzando, tomando diferentes direções e 

fazendo um complexo desenho.  

Há muitas maneiras de nomear essas diferentes camadas, mas talvez possamos 

pensar sinteticamente que a cidade entrelaça os planos: físico (seus fixos, seus edifícios 

e vias, seu aspecto arquitetônico); histórico (da memória, de sua relação com o tempo, 

das transformações); estético (da beleza de suas paisagens, das obras artísticas que a 

compõe, do paisagismo) e funcional (dos seus fluxos, das gerências de poder e 

autoridade, das informações e regras). Note-se, ao pensarmos em algum lugar de grande 

movimento de uma cidade qualquer, a dificuldade que teríamos para organizar os 

elementos desses planos em uma ordem fixa. Por exemplo, a fachada de um prédio 

antigo em um centro urbano, compõe, com sua beleza arquitetônica, o plano estético, 

mas, por ser antigo, tem um estilo que remete a uma certa época, sendo também do 

plano histórico, e, por ser tombado, tem regras rígidas de conservação e uso, plano 

funcional, além, é claro, de não poder ser movida, plano físico. Para além disso tudo, há 

                                                           
12

 Embora muitas das ideias expostas neste tópico sirvam ao conceito de cidade em geral, é importante 
ressaltar que nossas reflexões estão voltadas para a atualidade, ou seja, não desprezando o caráter 
histórico de tudo o que se afirma, entendamos o termo ‘cidade’ como referente às atuais cidades e, 
sobretudo, as de médio e grande porte por sofrerem mais intensamente a influência dos elementos 
caracterizadores de nosso tempo, seja ele chamado de pós-modernidade, supermodernidade ou, mais 
simplesmente, contemporaneidade.  
13

 Cf. epígrafe deste tópico. 
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ainda que se pensar nas possibilidades de como a fachada é vista e usada por aqueles 

que passam por ali. Caso um artista decida realizar uma ação performática diante de tal 

fachada, inevitavelmente, estará entrando em um jogo com todos esses elementos. 

Quanto maior a ciência que tiver deles, mais preparado estará para jogar com quaisquer 

jogadores que possam surgir, o que é sempre imprevisível.  

 

Neste contexto, e considerando o funcionamento da cidade em fragmentos, 

adquire um papel fundamental como texto a ser lido o comportamento dos 

cidadãos que cruzam um determinado território. As decisões tomadas por 

estes cidadãos quando se confrontam com uma performance teatral, 

representam uma das mais incisivas ferramentas da dramaturgia da cidade. O 

espetáculo na rua é sempre reescrito pelas interferências das dinâmicas da 

cidade porque é poroso e transparente. O público flutuante – que caracteriza a 

recepção da cidade - impõe processos fragmentados de recepção, e 

empilhamentos caóticos de ações, que são de fato uma das riquezas do 

espetáculo de rua. Este público é um elemento fundamental na própria 

definição do ambiente que se concretiza na construção social do espaço da 

cidade. É preciso lembrar que não há forma de se realizar uma apresentação 

teatral na rua na qual o público não seja alvo de observação por parte do 

próprio público. (IBIDEM) 

 

 

Tudo isso para tentar esclarecer melhor, por meio do exemplo concreto, o que 

queremos dizer com signos contínuos e dinâmicos da cidade texto. Justamente por ter 

esse caráter mutável e dinâmico, a cidade apresenta-se como imenso potencial 

dramatúrgico. Voltando a algo que dissemos ainda há pouco, atualmente, no âmbito 

artístico e principalmente das linguagens artísticas mais modernas, a dramaturgia não se 

compõe apenas de palavras, mas de muitas outras possibilidades que podem incluir 

movimentos abstratos, gestos, sons, a simples presença dos corpos no espaço, etc.. Hoje, 

não é raro para alguém que trabalhe com artes cênicas ler ou ouvir expressões do tipo 

“dramaturgia do corpo”, o que nos obriga a deslocar o sentido usual de dramaturgia para 

além do objeto literário. É dramatúrgico tudo aquilo que tem potência de teatralidade, 

capacidade simbólica de representação poética e/ou política, possibilidade de ser visto 

como cena significativa dentro de um contexto qualquer. Nesse sentido, a ação 

performática na rua torna-se mais uma cena entre muitas que ali já estão a ocorrer, 

ressalvando-se seu caráter destoante, e então, ela não irá se sobrepor às demais, mas irá 

nelas interferir como também sofrerá a interferência delas.  

 

O espetáculo na rua parece intensificar tendências da teatralidade que 

compõe as rotinas na rua. O sujeito que se desloca pela cidade com o fim de 

chegar a algum espaço fechado, ou aquele sujeito que está na rua – vivendo 

ou trabalhando momentaneamente – desempenham papéis no “espetáculo” 

que é a rua. O vendedor ambulante e sua prática comercial, o policial de 
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trânsito e seu apito, a velha senhora que leva sua pequena mascote para 

passear, o morador de rua que ocupa um banco de praça, e até mesmo o mais 

invisível pedestre que cruza apressado uma rua, estão fabricando o ambiente 

da rua e produzindo a teatralidade que representa a matriz das intervenções 

teatrais que tem o espaço aberto da cidade como lugar. Todas as tensões que 

se manifestam na rua compõem o material que constitui o substrato da cena 

na silhueta urbana. Essa cena fala a partir de sua relação com esse material 

que está sempre ali na rua ainda que seja extremamente mutável e variável 

em frações de tempo muito curtas. (CARREIRA, 2009) 

 

 

Na citação de Beatriz Cintra Martins que transcrevemos anteriormente, o texto 

cultural é definido como “inconcluso e aberto” e “internamente contraditório”. Cremos 

que as ações performáticas de rua devem assumir esse caráter, pois tomam parte 

efêmera da escrita da „cidade texto‟ que propõe transmitir sentidos que se re-significam 

na medida mesmo em que são escritos. Esse “jogo de tecer” o texto dramatúrgico da 

cidade é contraditório, pois quem escreve também lê e quem lê também escreve, 

simultaneamente. Seria como se alguém, ao vestir uma peça de roupa, visse o tecido se 

misturando à própria pele, ou, usando uma analogia sugerida por Carreira, como uma 

tatuagem, que transforma a pele tornando-se a pele e assumindo, portanto, seu caráter 

poroso.  

Por esse caminho de pensamento, chegamos mais próximos do entendimento do 

ponto central das ideias de André Carreira que nos interessa destacar: o teatro de 

invasão. Muitos trabalhos cênicos que têm seu local de apresentação no espaço público, 

atualmente, autodenominam-se “intervenção urbana”, expressão que já se tornou 

bastante usual. Essas intervenções, em geral, costumam ser divulgadas, o que leva 

grande número de pessoas a se dirigirem para o lugar da cidade onde se dará essa 

apresentação e lá ficarem à espera de algo de caráter espetacular acontecer. Misturam-

se, portanto, os passantes desavisados que lá estavam por qualquer motivo aos que lá 

chegam já na qualidade de público espectador.  

Carreira propõe o uso do termo “invasão” em lugar de “intervenção” porque seu 

desejo é que o teatro “tome a cidade de assalto”, ou seja, que a apresentação não se dê 

num lugar específico da cidade para o qual os olhares já estão voltados e cheios de 

expectativas. Isso não tem a ver necessariamente com a existência ou não de divulgação 

prévia, mas sim com o fator surpresa, justamente com a quebra da expectativa. Se estou 

passando pela praça para fazer algo de minhas tarefas cotidianas e, repentinamente, um 

executivo engravatado começa a gritar um discurso estranho, vou deter (se possível e 

desejável) meu percurso para observá-lo e provavelmente pense que é uma dessas peças 

de teatro que vêm tomando as ruas. Então, sou surpreendido por alguém que grita e olha 
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pra cima e vejo que tem alguém descendo do alto de um prédio, de rapel. Então, um 

mendigo que estava ao meu lado, toma parte da cena e transforma-se num personagem 

da encenação. Logo depois, me assusto com o barulho de uma imensa retroescavadeira 

que invade o calçadão, cheia de atrizes. Um carro de polícia está por ali por perto e já 

não sei mais se para garantir a segurança da apresentação ou se para tomar parte dela. 

As pessoas ao meu redor parecem-me pedestres comuns, mas estou desconfiando de 

todos e calculo que a aquela velhinha de cabelo roxo saindo da missa pode, a qualquer 

momento, revelar-se uma personagem importante da trama. 

Nesse ponto, fui tão surpreendido pela confusão entre o real e o representativo que 

já não faz mais diferença se é um ou outro, pois o que realmente se transformou foi o 

meu olhar sobre tudo. Se a velhinha saindo da missa com aquele cabelo de um tom roxo 

estranho é mesmo uma atriz ou não, não importa. O simples fato de eu ter sido 

naturalmente levado a olhá-la com uma visão encantada, vendo-a como uma bruxa das 

novelas de cavalaria, já prova que a arte fez bem seu trabalho devolvendo-me a 

capacidade de fantasiar, coisa que o mundo prático-materialista-funcional dos centros 

comerciais das cidades meticulosamente vinha apagando em nome da eficiência, 

produtividade, competência, empreendedorismo e outras tantas palavras que nos 

empurram mente a dentro. A transformação da percepção é o que realmente importa e é 

nisso que o teatro de invasão está interessado quando dilui propositadamente essa linha 

entre o real e o ficcional. Um invade o outro e se deixa pelo outro também ser invadido, 

pois afinal, a velhinha era mesmo apenas uma beata saindo da missa, mas do ponto em 

que eu via a cena, do alto da escadaria da igreja, ela era pra mim a bruxa do castelo e, 

por isso, a cena tornou-se mais interessante quando ela “invadiu o teatro”.  

 

As representações na rua têm a capacidade de influenciar, momentaneamente, 

os fluxos do uso cotidiano modificando suas regras. Apesar de seu caráter 

temporário, tais modificações têm a possibilidade de instalar a dúvida sobre 

estas regras e sobre os comportamentos dos cidadãos comuns em relação a 

estas normas. Nisso reside uma de suas mais importantes características do 

teatro na cidade: sua capacidade de produzir aberturas de espaços lúdicos que 

invertem a ordem do cotidiano. (CARREIRA, 2007) 

 

 

Tomando novamente a analogia da tatuagem, a tinta invadiu a pele tatuada, mas 

foi por ela assimilada de tal maneira que não poderá mais ser separada dela, tornando-se 

parte constituinte. Existe nas ruas e praças uma lógica geral – que é, claro, a lógica do 

mundo do trabalho e do consumo – que rege um determinado repertório dos usos do 

espaço. No entanto, por ser a cidade, como afirmamos, um texto poroso, é possível que 
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usos não-previstos nessa lógica penetrem insuspeitadamente e passem a se constituir, à 

revelia da lógica funcional, como uma nova possibilidade de uso desse repertório. Aí 

está o mais interessante: a dimensão subversiva dessa invasão e desse espaço criado 

entre espectadores e atores que se torna um fio invisível da trama desse “tecido”.  

 

Como a proposição da re-significação dos sentidos da rua dialoga 

diretamente com as contradições sociais, este teatro tem a vocação de 

questionar esta ordem que o establishment trata de manter, e que os cidadãos 

também assumem, eventualmente, como própria. Seria redundante reafirmar 

o potencial político do teatro nas ruas, mas é interessante, dizer que esse 

potencial nasce de sua condição de intruso. Esta condição invasiva que 

desloca as linhas do cotidiano, isto é, que solicita um olhar distinto do 

transeunte sem ser necessariamente algo extraordinário, é o instrumento 

performativo porque alimenta o potencial de ficcionalização que já faz parte 

do nosso repertório. (IBIDEM) 

 

 

Além desse objetivo de transformação do olhar do público sobre o espaço e suas 

possibilidades de uso, que já é, por si só, uma grande conquista, o teatro de invasão 

ainda propõe outra meta de resistência às lógicas do mundo do trabalho e consumo que 

reforça seu caráter subversivo. Carreira crê e sugere que as artes performáticas de rua 

contribuem para que os espaços das cidades não se tornem 'não-lugares', referindo, com 

essa expressão, a teoria de Marc Augé, antropólogo e etinólogo francês que cunhou essa 

expressão. Segundo Augé, um Lugar define-se antropologicamente como tendo, 

essencialmente, três características fundamentais, a saber, eles são históricos, 

identitários e relacionais. Assim, o Lugar carrega consigo sempre a memória de sua 

formação e de suas relações sociais, caracterizando sua própria identidade cultural e 

mantendo, por meio do convívio social, a identidade do povo que o habita. Por 

conseguinte, os Não-Lugares são aqueles que tendem a apagar essas marcas, sendo 

como que espaços neutros nos quais as relações são puramente funcionais, como as de 

mero trânsito ou de compra e venda e o aspecto visual geral não refere qualquer 

identidade autônoma. Trata-se de uma tendência de busca por uma espécie de “assepsia 

de imagem”, como que no desejo de “limpar” o ambiente de possíveis interferências 

visuais, de modo que apenas sobressaiam informações de orientação e logomarcas de 

produtos a serem consumidos.  

 

Numa importante contribuição aos estudos sobre a cidade, o antropólogo 

Marc Augé denomina não lugares os espaços pelos quais os habitantes das 

cidades contemporâneas circulam como os shopping centers, aeroportos, e 

outros espaços retóricos onde a comunicação se dá de maneira prescritiva, ou 

impositiva, através de avisos e orientações dados por elementos 
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característicos da “supermodernidade”: o bilhete de metrô ou de avião, o 

cartão de crédito ou telefônico, os documentos (passaporte, carteira de 

motorista e identidade), símbolos que permitem o acesso, comprovam a 

identidade, autorizam deslocamentos impessoais. (TRINDADE e TURLE, 

2016, p.36) 

 

 

Justamente por criar com os espaços das cidades uma nova relação que, partindo 

de um viés artístico, é estético, poético, afetivo, de resgate histórico, de busca de 

consciência política, de criação de memória, entre muitas outras possíveis relações, as 

performances de rua tornam-se atos de contrafluxo e resistência. Nas palavras de 

Carreira: 

  

Ao invadir a silhueta urbana o teatro pode instalar, ainda que 

momentaneamente, possibilidades de oposição a uma lógica do projeto 

institucional que insiste em esvaziar a cidade de sentidos de identitários 

autônomos. As tentativas de fabricação de imagens da cidade podem ser 

relacionadas com a ideia de Não-Lugar sugeridas por Marc Augé, ou seja, 

espaços esvaziados de sua força antropológica. Desde uma perspectiva 

oposta, o acontecimento teatral sempre propõe uma zona relacional e assim 

sempre definirá um Lugar, porque a ocupação será sempre um ato 

questionador do ordenamento da cidade e do sistema que a rege. (IBIDEM) 

 

Com o que acima expusemos, cremos já ter apresentado suficientemente ao leitor, 

ainda que em linhas gerais, as ideias de André Carreira que nos interessa destacar por 

estarem mais diretamente ligadas às práticas artísticas que adiante iremos detalhar, ou 

seja, a cidade como dramaturgia e o teatro de invasão, com seu caráter subversivo. 

Voltemos, antes de prosseguir com as reflexões, a mais um trecho da trajetória que 

vínhamos narrando justamente porque ele irá dizer do contato pessoal que tive 

(enquanto integrante do grupo Engasga Gato) com este pesquisador-artista na ocasião 

da direção de um espetáculo realizada por ele após eu tê-lo contactado por email e 

posteriormente em encontro presenciais.  

Em 2010, uma semana depois de ter assistido ao espetáculo do Grupo Teatro que 

Roda em Ribeirão Preto, já tendo realizado a leitura de diversos artigos que Carreira 

publicara, mandei-lhe um email perguntando sobre sua disponibilidade para ministrar 

uma oficina de “teatro de invasão” em Ribeirão Preto. Na ocasião, respondeu-me de 

pronto que estava embarcando para Nova York, mas ressaltou que mantivéssemos 

contato para que isso pudesse se dar em outro momento futuro. Ainda assim, mesmo 

que o encontro não tivesse se realizado, busquei, a partir do que havia lido, tentar 

aplicar algumas de suas propostas nos exercícios e criações do grupo. Cerca de dois 
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anos depois, conseguimos finalmente realizar o aguardado encontro e então se deu o 

workshop na sede do Engasga, regado a muitos discursos, referências e explanações, 

culminando com alguns trabalhos práticos e exercícios que Carreira propôs nas ruas de 

Ribeirão. Tudo isso fora tão transformador e estimulante que, timidamente, passamos a 

cogitar a possibilidade de propor a criação de um trabalho no qual ele assumisse a 

direção. Por ocasião de estar em São Paulo, já que morava em Florianópolis, não 

quisemos desperdiçar a chance e fomos ao seu encontro. Daí, para que as conversas 

fossem revelando afinidades e despertando empatias, e o aceite da direção se fizesse 

explodir em entusiasmo, não se passou muito tempo. Pouco depois, usando de uma 

verba que o Engasga ganhou em razão de outro trabalho, fomos para Santa Catarina e 

assim, cerca de um ano e meio depois, com algumas idas e vindas a Florianópolis, 

concluímos a montagem do espetáculo “Página 469” que teve sua estréia no calçadão 

central de Ribeirão em abril de 2015 e que está ainda em cartaz.
14

  

Para encerrarmos este tópico, vale dizer do estímulo das provocações, reflexões e, 

sobretudo, da experiência de trabalho trazidos por André Carreira que, reforçamos, é 

hoje um dos maiores expoentes no que toca à pesquisa e inovação da expressão das 

artes cênicas de rua no Brasil. O que é digno de nota – assunto sobre o qual iremos  no 

tópico seguinte abordar e refletir -, é o fato de que André buscou sempre aliar sua 

pesquisa prática ao embasamento e reflexão teóricos, conciliando com maestria uma 

carreira artística com a carreira acadêmica.
15

 

 

3.2 A Universidade e o encontro com Holly Cavrell 

 

Por “fim”, nosso comboio chega a estas paragens. Façamos aqui nosso 

acampamento temporário para refletirmos sobre o caminho percorrido. Há uma 

agradável sensação de proteção sob a sombra das árvores dos bosques e praças do 

campus universitário. Facilmente se tem a impressão de estar em algum pequeno 

vilarejo longínquo. O clima é bom por aqui, os habitantes são amistosos, embora às 

                                                           
14

  O espetáculo “Página 469”, direção de André Carreira, foi contemplado com o Prêmio Funarte Artes 
de Rua (2013/2015) e Prêmio de Circulação Teatro de Rua PROAC-EDITAL (2017). Também participou: 
do Festival de Arte de Rua de Ribeirão Preto (Maio de 2015); da IX Mostra de Teatro de São Miguel 
Paulista Buraco d`Oráculo (Maio de 2015); do Laboratório Internacional de Verano Transpasos Escênicos 
(Havana-Cuba, junho de 2015) e da Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo (Novembro de 2015). 
15

 O que se comprova tanto por inúmeras criações e apresentação de espetáculos premiados quanto 
pelo vultoso número de publicações e titulações que se podem verificar na Plataforma Lattes de André 
Luiz Antunes Netto Carreira. 
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vezes excêntricos, mas sempre muito gentis e dispostos a boas conversas. Há constantes 

festejos nos quais se respira a atmosfera da liberdade. Inspirar esse ar é, com o perdão 

do trocadilho, inspirador. É divertido ver os mais jovens correrem eufóricos de um lado 

para outro, um tanto sem destino, gastando toda a energia de que dispõe em abundância. 

Outros, já mais maduros, são vistos caminhando atrás dos mais velhos, que serenamente 

vão adiante dando seus passos refletidos, numa direção precisa, rumo aos espaços nos 

quais brilha o sol, dourando os corpos que ali se iluminam. Esses que conduzem a fila 

sabem como chegar lá, pois há poucos lugares ao sol e o caminho que conduz até ali é 

muito pedregoso, por isso lento e árduo. As filas que se formam atrás desses que 

orientam a direção e apontam o caminho são pequenas, necessariamente, para que se 

possa zelar pela caminhada de todos com segurança. Encontrar seu lugar ao sol, 

aquecer-se, iluminar-se é o desejo de todos e por isso a determinação em transpor as 

pedras é sempre compartilhada, alimentando-se da força coletiva.  

Esse vilarejo muito agradável fica num reino muito, muito distante.  

Perdoe o leitor a súbita inserção dessa linguagem fantasiosa, voltemos ao 

academicismo. Se nos permitimos vislumbrar temporariamente esse ambiente de fábula 

é apenas porque ele nos ajuda a entender uma questão que nos parece crucial, sobretudo 

a partir do tema que nos interessa. Neste tópico, tratamos de algo que esbarra numa série 

de contradições e problemáticas que precisam ser pensadas e discutidas: a pesquisa 

acadêmica em Artes. Como já esboçamos anteriormente na Introdução, tanto a Arte 

quanto a Academia beneficiam-se mutuamente dessa relação, que é, porém, difícil, pois 

esta última precisa de formalismos para legitimar e a outra de liberdade para 

experimentar, investigar e descobrir novos caminhos. Nem sempre a Academia 

consegue perceber particularidades das diferentes áreas de pesquisa, o que acaba por 

gerar complicações de diversas ordens. O problema, usando de nossa alegoria acima, é 

que é preciso, no mundo acadêmico, encontrar alguém disposto a conduzir os 

“caminhos para o sol” e a maior parte desses condutores teme arriscar-se por novos 

caminhos. Isso não é próprio dos institutos e faculdades de Artes; vê-se, em todas as 

áreas, que os orientadores de pesquisas de graduação e pós-graduação sentem-se mais 

dispostos a orientar pesquisas que vão na direção de assuntos que se conformam em 

alguma medida com suas próprias linhas de pesquisa, o que é, de algum modo, natural. 

No entanto, no que diz respeito aos artistas, a inquietação de buscar novas linguagens 

ainda não conhecidas ou o desejo de inventar o que não existe parece-nos mais 

frequente. Não temos essa pretensão, mas lidamos com um campo ainda pouco 
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explorado pelas universidades. Some-se a isso o que acima comentamos: há cada vez 

mais dificuldade em nomear algumas práticas artísticas por conta, justamente, do desejo 

manifesto - que se nota em tantas obras de tantos criadores contemporâneos – de diluir 

as fronteiras que antes eram tão claras entre o Teatro, a Dança, as Artes Plásticas, 

Música, Cinema, etc.. Em muitos casos, como é o nosso, precisa-se de alguém disposto 

a se arriscar por novos caminhos. Ainda mais difícil será encontrar essa pessoa se os 

caminhos pretendidos passarem por reinos muito, muito distantes daquele dali.  

Sou estrangeiro nesse vilarejo, não fui nele criado. Cuidamos de apresentar ao 

leitor a trajetória de experiências deste artista-pesquisador, ora autor deste texto, porque 

com isso se torna mais fácil entender algumas contradições experimentadas no choque 

de realidades do mundo de onde partimos para este onde agora estamos. O início deste 

capítulo trata da inserção do elemento de rua, do espaço público urbano como matéria-

prima essencial para os processos criativos de uma linguagem artística que desejamos 

investigar.  Eu vinha daí, de um universo de prática cotidiana do fazer e investigar arte 

no mundo urbano regido pelas leis do mercado de trabalho. Vinha de me arriscar por 

entre grandes fluxos de pessoas apressadas e preocupadas com seu dia-a-dia e do espaço 

público marcado pelo contraste de realidades vividas pelo empresário e pelo morador de 

rua, pelo padre e pelo palhaço do semáforo, pela prostitua e pelo estudante secundarista, 

por todos, enfim, que se cruzam diariamente pelas ruas e praças das cidades. Era disso 

tudo que eu vinha e que pouco tem a ver com o ambiente calmo de uma universidade. 

Não sabia, ao certo, se teria alguém disposto a ser orientador de uma pesquisa que 

deseja juntar a Academia com esse ambiente tão diverso.  

Fizemos acima uma brincadeira alegórica para abordar duas diferentes questões: a 

ausência de espaços de formação e incentivo de pesquisa de artes na rua e a 

consequência direta disso, que provoca verdadeiro abismo entre os estudantes-artistas e 

o contato com esse espaço tão rico das ruas e praças das cidades. Tratemos já da 

primeira e deixemos a segunda para daqui a pouco. Essa primeira diz respeito a uma 

luta de parte da classe artística teatral por seu lugar ao sol. Estamos aqui nos referindo 

aos artistas que fazem Teatro de Rua. O que se entende por essa expressão é algo muito 

amplo e variado. No entanto, unem-se nela todos aqueles que, independente da 

linguagem artística que realizam, têm o desejo do diálogo com o ambiente externo, com 

o cotidiano das cidades, com os passantes “comuns”. Mesmo esse diálogo guarda em si 

inúmeras diferenças de práticas e intenções. No capítulo final do livro de Licko Turle e 
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Jussara Trindade
16

, Teatro(s) de rua do Brasil
17

 , “Teatro(s) de Rua e Suas Múltiplas 

Dimensões” os autores afirmam: 

 

(...) consideramos ser necessário pensar o teatro de rua como um conceito 

plural estreitamente ligado a uma proposta ética e estética e a uma visão de 

mundo, não como uma modalidade cênica única cujo perfil pode ser 

delimitado temporal e geograficamente – o que tem gerado, por 

consequência, definições restritivas e datadas como se dá, por exemplo, ao se 

cristalizar uma relação unívoca do termo com noções específicas como 

“popular” ou “militante” -, mas como um campo de estudos que agrupa 

diferentes linguagens e expressões, como o circo, o teatro popular, as 

performances culturais, o teatro de bonecos, de intervenção urbana, de 

invasão, o mamulengo etc. Daí, reconhecendo essa abrangência, passamos a 

perceber o fenômeno como teatro(s) de rua, uma vez que o que tem sido 

definido em nosso país como “teatro de rua” reúne, hoje, tudo isso. 

(TRINDADE e TURLE, 2016, p. 157) [grifos dos autores]  

 

 

Na parte 1 dessa publicação, “Os Espaços Simbólicos: O Teatro de Rua Como 

Campo de Conhecimento”, mais especificamente no capítulo 6, “Infiltrando-se na 

Academia: A Criação do GT Artes Cênicas na Rua da Abrace”, Licko e Jussara expõe 

de modo detalhado todas as etapas de uma luta de muitos artistas que, em 2009, ano da 

criação do Núcleo de Pesquisadores de Teatro de Rua (RBTR), encontravam-se na 

situação em que me vejo agora, na condição de estudantes de teatro, fazendo cursos de 

mestrado ou doutorado em programas de pós-graduação em Artes Cênicas de diversas 

universidades brasileiras. Esses artistas, praticantes de diversas formas de arte “da rua”, 

pressionados pelas exigências acadêmicas, associavam-se à Abrace (Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas), porém, ao participarem dos 

encontros, sempre organizados em Grupos de Trabalho (GTs), não encontravam ali um 

grupo ou espaço de discussão que contemplasse o fazer da arte nas ruas. As discussões 

promovidas não abordavam, por isso, especificidades que dissessem respeito às suas 

práticas, fazendo com que esses articuladores fossem obrigados a participar de outros 

GTs dedicados às modalidades já consagradas das práticas teatrais. A partir, assim, de 

um movimento de mobilização inicialmente informal, foram buscando os caminhos para 

a constituição de um novo GT que focasse discussões e debates sobre um campo 

específico de teatro que se volta para as relações com o espaço público externo. No ano 

seguinte, 2010, esse novo GT foi criado e:  

 

                                                           
16

 Cf. notas 9 e 10 deste capítulo.  
17

 São Paulo: Perspectiva, 2016. 
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Como consequência, o número de estudos e trabalhos acadêmicos sobre a 

modalidade cresceu de modo significativo, mostrando que o campo de 

investigação abarcado pelo teatro de rua exerce hoje um grande atrativo, 

sobretudo para os novos pesquisadores. (IDEM, p.93).  

 

 

Esse é o primeiro ponto que gostaríamos de aqui levantar no sentido de ilustrar o 

que acima dissemos: há um descompasso entre pesquisa/expressão artística e a criação 

de lugares de legitimação e reconhecimento formal/acadêmico dessas práticas. As 

demandas de criação desses espaços são tão dinâmicas quanto o impulso criativo de 

artistas que têm como desejo latente a quebra ou a reconfiguração de formas 

cristalizadas de arte que já não provocam mais as relações que desejam explorar. Por 

outro lado, os caminhos burocráticos de criação de disciplinas, programas de formação, 

aberturas de novas cadeiras docentes, contratações de profissionais qualificados, etc., 

têm trâmites lentos que farão muitos estudantes e pesquisadores sacrificarem por vezes 

os temas iniciais de seus interesses às estruturas que lhe forem oferecidas naquele 

instante.  

 

Assim, é preciso ter claro que a discussão da cidade como objeto de estudos 

teatrais está, atualmente, no centro de uma disputa ideológica e de mercado, 

além de estritamente conceitual. 

Logo, quando um teatrista de rua ingressa num programa de pós-graduação, 

muitas vezes enfrenta – antes de qualquer outro – o desafio de manter o tema 

da pesquisa que se propôs desenvolver, tendo de defendê-lo antes mesmo da 

“defesa” propriamente dita! Num contexto em que dificilmente encontram-se 

docentes oriundos do meio teatral de rua como efetivos dos quadros 

profissionais das universidades, manter o teatro de rua como foco torna-se um 

desafio para ambos – estudante e orientador -, pois nem sempre este último 

está apto a analisar adequadamente as discussões trazidas no processo de 

pesquisa, uma vez que, frequentemente, não domina um campo de estudos 

que é ainda incipiente e carente de fontes consistentes de pesquisa. (IDEM, 

p.95) 

 

Ressaltamos - e buscamos com isso tranquilizar o preocupado leitor que aí está a 

pensar sobre os danos causados a esta pesquisa pela questão acima colocada – que este 

tópico vem ao texto, como um todo, para contextualizar a situação geral na qual muitos 

artistas-pesquisadores encontram-se no confronto de realidades do fazer e do cumprir 

academicamente com as exigências formais da pesquisa. Esta dissertação também vem 

ao mundo para levantar questões, o que é papel das pesquisas acadêmicas. Porém, nem 

todas as questões levantadas são um reflexo direto do caminho percorrido pelo 

pesquisador. Adiante, ao comentarmos sobre a chegada na Unicamp e o encontro com a 

profa. Dra. Holly Cavrell, orientadora desta pesquisa, esclareceremos nossa boa sorte 
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por esta universidade se colocar, no panorama geral dos cursos de formação 

acadêmicas, num lugar de pioneirismo e de valorização das pesquisas de inovação. O 

ambiente torna-se, assim, mais favorável às discussões de temas ainda não formalizados 

pela produção bibliográfica e mais receptivo quanto a práticas pouco usuais de pesquisa, 

desde que, claro, possam ser depois legitimadas segundo padrões reconhecidos em 

âmbitos maiores (federais ou mundiais). Desta forma, acaba também por atrair pessoas 

que se interessem por essa atmosfera de maior liberdade e de pesquisas voltadas às 

práticas reais. Nesse ponto é que se inserem artistas-criadores-pesquisadores tais como a 

profa. Dra. Holly Cavrell
18

.  

Holly sempre esteve profundamente ligada à História da Dança, mais 

especificamente da Dança Moderna, tendo pertencido, nos Estados Unidos, à Cia. de 

Martha Graham e de outros grandes nomes das Artes Corporais. Dessa forma, pode-se 

dizer que seus primeiros contatos com a expressão artística faziam-na lidar com uma 

linguagem bastante codificada e com uma relação hierárquica (coreógrafa – bailarinos) 

à qual os artistas viam-se submetidos sem muitas possibilidades de transgressão. Os 

espetáculos eram muito ensaiados e apresentados em condições bastante controladas de 

teatros e palcos italianos.  

Sua trajetória, porém, nos mostra que a inquietação e o senso de indagação eram 

marcas de sua personalidade, pois, após ter criado em 1995, na Unicamp, a Cia. 

Domínio Público, passou a experimentar com alunos e ex-alunos do Instituto de Artes 

muitas outras possibilidades de criação e apresentação de espetáculos que buscavam a 

mistura de diferentes linguagens, tanto da preparação e do uso dos corpos em cena, 

quanto de outros campos artísticos, tais como a música, o teatro e o audiovisual, usando, 

para isso, de processos de criação mais coletivos e menos hierárquicos.  

                                                           
18

 Holly Cavrell, norte americana, veio para o Brasil em 1989 trabalhar no Departamento de Artes 
Corporais da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), através da Fulbright, uma bolsa que 
promove o intercâmbio entre profissionais dos Estados Unidos e de outros países. Sua formação 
artística inclui: dança moderna, ballet, clássico, jazz e treinamento vocal. Trabalhou em diversos países 
(Suécia, México, Venezuela, França, Finlândia, Dinamarca, além da América Central) e atuou, como 
bailarina em várias companhias de dança, podendo-se destacar: Martha Graham, Paul Sanasardo 
Company e 5 X 2 Plus Dance Company. No Brasil trabalhou como coreógrafa e professora de dança 
moderna com diversas companhias como Ballet Opera Paulista, Balé da Cidade de São Paulo, Primeiro 
Ato, Cisne Negro, Cia de Dança Lina Penteado, entre outras. Fundou a Cia. Domínio Público em 1995 e 
recebeu números prémios e reconhecimentos nacionais além de ter participado em diversos festivais de 
dança como Professora, Jurada e com trabalhos artísticos. Holly é Doutora em Artes da Cena pelo 
UNICAMP com sua tese “Dando Corpo à História”. É professora concursada do Departamento da Dança 
da UNICAMP e em 2012 assumiu também uma gestão da chefia do Departamento de Artes Corporais. 
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Em duas das produções mais recentes da companhia, “Posso Dançar pra Você?” 

(2012) e “Suportar” (2013), os espaços de apresentação são sempre em locais públicos 

das cidades, tornando essas produções algo mais próximo de intervenções urbanas, ou 

performances de invasão - usando da expressão que explanamos acima - do que de 

espetáculos tradicionais de dança. Em ambos, os intérpretes confundem-se a princípio 

com passantes comuns e ao longo da apresentação buscam a interação com aqueles que 

por acaso pararem para ver. A estrutura deixa de ser absolutamente coreografada dando 

lugar a jogos cênicos e improvisações que usam dos elementos tanto vivos quanto 

arquitetônicos que cada ambiente possa disponibilizar. Além disso, ambos pressupõe 

como parte imprescindível das apresentações o reconhecimento prévio dos lugares e um 

tempo de “imersão” e “fusão” na dinâmica cotidiana do espaço.  

As formas de expressão artística sempre estiveram intimamente ligadas aos 

contextos culturais e sócio-políticos de qualquer povo. Há aqueles artistas que se 

apaixonam por determinada forma de expressão e buscam aprimorar-se nela até o fim. 

Outros, procuram captar as novas informações, práticas e demandas de cada momento 

histórico, fazendo da sua prática um constante reinventar-se.  

 

SURRA DE PEITO (parte 3 – ato final) 

Prova de seleção para o mestrado, última fase, arguição.  

No corredor, à espera, e meu celular vibra no bolso. Entra um candidato. 5 

minutos e meio, sai. Entra o segundo, 6 minutos e pouco, sai. Meu celular vibrando no 

bolso, insistentemente, e eu tentando ignorar. Tentando me concentrar, vejo entrar o 

terceiro. 5 minutos exatos, sai. Minha vez, entro. “Fale sobre seu projeto.”. Falei e meu 

celular vibrou no bolso. “Você faria a pesquisa mesmo que não recebesse bolsa?”. 

Respondi afirmativamente. Celular vibrando. “Ok. É isso.” Quase 6 minutos até ali. 

“Tem mais alguma coisa a dizer?” (voz feminina com algum sotaque estrangeiro). 

Olhei nos olhos claros da dona dessa voz que me sorria gentilmente ao perguntar. 

Celular vibrou, quebrei o protocolo: “Na verdade, tenho sim. Eu tenho já uma história 

de trabalhos que desenvolvo nas ruas com meu grupo em Ribeirão Preto e, por conta de 

uma apresentação que fizemos dois dias atrás, meu celular não para de vibrar no meu 

bolso. Tem muita gente da imprensa doidos pra falar comigo por conta de uma ação 

que fizemos e que gerou polêmica. Inclusive, advogados da Tim estão querendo abrir 

um processo contra mim por isso.”. “Que tipo de trabalhos?” (mesma voz com 

sotaque) “Ações performáticas... coisas que envolvem o corpo em relação ao espaço. 
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Ah, por exemplo, certa vez colocamos um cara tocando um violoncelo em cima de uma 

marquise e...”. Fui falando. Mais de 11 minutos. Os olhos claros brilhavam mais. 

Comecei a desconfiar que teria uma orientadora.  

 

Deixamos outro ponto que sugerimos acima por comentar. Se, como Licko Turle e 

Jussara Trindade expõe de modo direto em seu livro, existe hoje em dia, no panorama 

geral das universidades brasileiras, uma carência pela abertura de espaços e pelo 

incentivo das pesquisas das práticas artísticas nas ruas, o que vemos como consequência 

é uma grande dificuldade encontrada pelos estudantes em notar as potências da 

exploração desses espaços, gerando o que se poderia chamar de certo isolamento 

“seguro” dentro dos campus. No início deste tópico, brincamos com a imaginação ao 

descrever um espaço fantástico para falarmos, metaforicamente, da mistificação da 

“rua” gerada nessa segurança. Ao apresentar trabalhos cênicos pelas ruas dos campus 

universitários, ou mesmo nos arredores deles que são, em geral tomados por repúblicas 

ou outros tipos de moradias estudantis, os graduandos em artes podem ser tomados pela 

ilusão de estarem experimentando as ruas da cidade. O problema é que não se encontra 

ali os riscos que um verdadeiro ambiente das grandes cidades pode oferecer 

verdadeiramente em praças, alamedas, pátios, ruas, calçadões, etc. mais próximos dos 

caóticos centros comerciais.  

Do mesmo modo que anteriormente dissemos da tendência que os grupos de teatro 

tinham em manter a disposição em roda do público, criando, assim, uma espécie de 

“bolha”, parece-nos que os universitários das artes cênicas tendem a fazer o mesmo, 

porém numa bolha de escala muitíssimo maior. Há uma predisposição entre o público 

formado pelos estudantes para a recepção das apresentações, por mais inovadoras em 

linguagem que possam ser, que, definitivamente, não se encontra entre os cidadãos 

diversos para além-campus. Pelo contrário,  

 

o espaço da rua está associado necessariamente ao potencial de renovação da 

vida social. Neste espaço tanto de encontro como de conflito, as tensões se 

transformam de maneira volátil. A intervenção teatral é uma destas tensões, e 

é sempre uma ocupação de um espaço social cujas regras não são 

hospitaleiras para os artistas. (CARREIRA, 2007) 

 

 

Para além da criação de uma visão nada realista acerca da relação com o espaço 

público urbano, existe um outro problema grave: por não experimentarem com certa 
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constância a relação mais direta com a cidade, esses estudantes não encontram estímulo 

e não são provocados a novos entendimentos do que a arte nas ruas pode ser. Desta 

forma, também porque a bibliografia sobre o assunto é escassa e/ou em sua maioria traz 

uma visão tradicionalista do teatro de rua, tende-se a uma reprodução de práticas e 

conceitos conservadores, inibindo o impulso criativo e o desejo de repensar como as 

ações cênicas das ruas podem subverter formatos engessados.  

 

(...) a falta de uma produção acadêmica mais consistente acaba contribuindo 

para perpetuar concepções simplistas do teatro de rua, favorecendo a 

multiplicação de produções artísticas que tendem a repetir de forma quase 

estereotipada (inclusive por parte de grupos jovens, vinculados ou não a 

universidades) a tradicional temática cômico-popular, sem arriscarem outras 

linguagens teatrais mais inovadoras no espaço da rua. (TRINDADE e 

TURLE, 2016)  

 

No ano de 2016, fui convidado para ministrar uma oficina com duração de três 

dias no 17° FEIA (Festival do Instituto de Artes – Unicamp) cuja temática seria “teatro 

de invasão” e que abordaria aspectos afins dos desdobramentos que venho colocando 

em jogo nesta dissertação, ou seja, a construção de ações performáticas invasoras no 

ambiente da cidade. Na ocasião, havia 15 vagas para alunos de graduação do Instituto 

de Artes. No primeiro dia da oficina, preparei alguns exercícios que foram realizados 

em sala e também passei algumas informações e procedimentos que seriam adotados 

nos outros dois encontros. Uma das necessidades que, já de início, informei aos alunos, 

para a realização do encontro do dia seguinte, era de que precisaríamos articular nossa 

ida para o centro urbano de Campinas. Neste instante, percebi alguns olhares e leves 

risadas, e logo perguntei o motivo. De imediato, oito alunos levantaram as mãos e 

disseram que nunca haviam ido ao centro de Campinas. Isso, porque o campus da 

Unicamp localiza-se num subdistrito, chamado Barão Geraldo, que fica bastante longe 

do centro campineiro. O que é de espantar e que aponta justamente para o que acima 

dissemos é o fato de esses graduandos em artes cênicas já estarem no seu sexto semestre 

na universidade e morando em Campinas, ou melhor, em Barão Geraldo, que dá a 

impressão de estar muito, muito distante.   

 

Diálogo Picareta 

Porra, Fausto! Isto aqui que você escreveu tem tudo a ver com o caminho que 

fomos seguindo na Domínio Público! 
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Que parte? 

Essa citação que você colocou do Carreira aqui na página 57. Ele cita um tal de 

Richard Shesh... (dificuldade de pronúncia) Ah, ó só: “Tomando a cidade como um 

texto que é lido de forma simultânea pelos criadores da cena e pelos espectadores da 

performance teatral, relaciono tal ideia... Até aqui é o Carreira, tá? 

Tá. Continua. 

Relaciono tal ideia com a proposição de Richard Schechner (com certa 

dificuldade) que diz que no teatro ambiental... Aí abre aspas é o texto do Richard, ok? 

Ok. 

“a audiência deve olhar para si mesma, assim como para os performers, para 

satisfazer das necessidades viscerais”. Não é bom isso?! Exatamente o que eu 

conversava com a Claudinha e com a Holly quando estávamos apresentando o 

“Suportar”. No começo apresentávamos em salas fechadas com o público em volta, 

sentados em roda. Depois achamos que seria legal dar liberdade de eles mudarem o 

jeito de ver o lance e tiramos as cadeiras. Aí eles ficavam em pé, mas não se mexiam. 

Começamos a apresentar em lugares abertos e lá ia o povo fazendo roda em volta. O 

que resolvemos fazer? Nós vamos dançando por entre eles e furamos a roda. Levamos 

pra outro lugar. E depois outro e outro, jogando com a galera, fazendo eles também 

serem parte da cena e serem vistos pelos outros. Às vezes alguém se emocionava e 

chorava. Se, por acaso, dava de essa pessoa ser foco de atenção porque a gente estava 

em volta dela, era lindo. Os outros também choravam por isso. O role ganhava outro 

sentido. 

Porra, Lê! Que massa! Pena que não dá pra usar isso na dissertação. Teria de 

ser algo publicado... 

A gente dá um jeito. Vamos continuar essa revisão
19

. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19

 Le é uma abreviação de Leandro Rivieri, revisor textual desta dissertação. 
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4 Corpos Desobedientes: reflexões acerca de um fazer 

artístico 

  

 “Eu precisava de conflito, eu precisava lutar, eu 

precisava estar incerta sobre o que aconteceria 

no dia seguinte.” 

 (Holly Elizabeth Cavrell, Dando Corpo à 

História) 

    

Enfim, o leitor que até aqui nos acompanhou com atenção e interesse finalmente 

será apresentado ao objeto central da pesquisa que levamos temporariamente a cabo. 

Iremos, no presente capítulo, fazer um estudo sobre algumas práticas artísticas que 

foram/são criadas a partir de um amadurecimento resultante da trajetória do artista-

criador-pesquisador e autor desta dissertação em consonância com os espaços coletivos 

de experimentação, tais como o Núcleo Confluências (Ribeirão Preto – SP) e o Grupo 

de Pesquisa Corpos Desobedientes (Campinas – Unicamp – SP).  

Ainda que (talvez) fosse recomendável para o presente texto - no intuito de torná-

lo mais claro e didático – nomear os “fazeres artísticos” que investigamos aqui, 

permanecemos relutantes até o fim quanto aos rótulos (até o limite do inevitável) por 

acreditarmo-los redutores em grande medida. O título desta dissertação, por exemplo, 

mudou muitas vezes ao longo do seu processo de redação, pois, simples adjetivos como 

“intervencionista” ou “invasora”, associados a um substantivo abstrato como 

“performance”, pode resultar em entendimentos bastante diversos
20

 e, por isso, é preciso 

pensar bem as combinações e os usos dos termos adotados. Façamos, então, uma breve 

análise do título do presente texto gradativamente: 

“Corpos” lá está pelo óbvio motivo de que interessamo-nos em investigar as artes 

cênicas de caráter performativo, ou seja, aquelas que só se realizam segundo o princípio 

básico da cena teatral: o ato efêmero, somente possível no presente do acontecimento de 

um corpo em ato de representação e, no mínimo, outro corpo a observá-lo. Embora se 

possa e seja muito comum o uso de audiovisuais na composição das cenas teatrais hoje 

                                                           
20

 Anteriormente o título trazia “performances intervencionistas”, porém, julgamos mais coerente o uso 
de “performances invasoras”, assumindo nossa empatia e concordância com o pensamento de André 
Carreira, criador da expressão Teatro de Invasão.  
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em dia, nosso foco volta-se, essencialmente, ao trabalho de composição cênica a partir 

dos performers.  

“Desobedientes” pelo que observamos logo na Introdução: trata-se de um desejo 

de subversão do cotidiano das cidades. Não estamos falando de cenas de teatro militante 

como eram pensadas nos anos 60, por exemplo. Não se trata de panfletarismo político, 

mas do entendimento de, como destacou André Carreira,  

 

“um deslizamento dos eixos políticos militantes de abordagens centradas no 

temático, para propostas mais vinculadas à experimentação estética que se 

politiza ao buscar a instalação de uma noção de comunidade que reúna 

performers e transeuntes em um evento que se projeta para além da dimensão 

do espetáculo teatral como representação.” (CARREIRA, 2007).  

 

A desobediência, então, liga-se à busca de outras formas de relação com a cidade, 

negando ou, no mínimo, criticando as formas-padrão do jogo funcional do mercado de 

consumo, do mundo do trabalho e dos projetos governamentais, que, em geral, vêm 

reforçar os anteriores. Adiante exploraremos mais a fundo essa noção de subversão 

intrínseca ao nosso fazer artístico.  

“Em diálogo com a rua” quer apontar para um jogo que entendemos necessário 

para todos aqueles que desejam ir além das formas tradicionais “seguras” do teatro de 

rua. Conforme discutimos no capítulo anterior, as linguagens tradicionais consagradas 

do teatro de rua, principalmente aquelas de matriz popular, usavam a cidade como 

palco, cenário de fundo, isolando geralmente um espaço para sua apresentação a ser 

observada pelo público “passivo”. No entanto, como já anteriormente observamos, os 

espaços públicos das cidades brasileiras têm se tornado, sobretudo nos últimos anos, 

fontes de inspiração nas quais os acontecimentos artísticos - principalmente os 

relacionados às artes da cena – fazem seus laboratórios de experimentação. Desde o 

Manifesto Situacionista
21

 em maio de 1960, muitos artistas começaram a buscar na 

cidade o contato mais direto com as trocas coletivas em diferentes camadas de potencial 

dramatúrgico que ela pode oferecer: histórico, estético, funcional, morfológico, social e 

político. No entanto, como definido no mesmo manifesto, o espaço público urbano é 

também lugar de “busca autônoma”. A busca pela construção de momentos poéticos e 

subversivos que se fazem cenas inesperadas e imprevisíveis é também uma forma de 

rever o uso das cidades e das normas coordenadas pelo sistema mercadológico. Em 

outras palavras, abandonando por ora as rotulações, interessa-nos notar que qualquer 

                                                           
21

 http://guy-debord.blogspot.com.br/2009/06/manifesto-internacional-situacionista.html 
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ação de representação cênica realizada no espaço público urbano é, antes de tudo, a 

tentativa de evitar um processo de transformação das cidades em Não-Lugares 

(conforme conceito sugerido por Marc Augé
22

). Ou seja, buscando ser um 

acontecimento relacional e histórico, as ações cênicas nas ruas são sempre atos de 

resistência que buscam criar imagens da cidade, dando-lhe identidade e memória. A 

expressão “em diálogo”, portanto, do título, busca trazer uma ideia de tempo presente 

irreprodutível, uma vez que se constitui como ação relacional. 

“Com a rua” é, claro, metafórico. Ou melhor, metonímico, pois dizer “a rua” no 

sentido de espaço público urbano é como pedir a mão de uma moça em casamento. O 

noivo tomará a noiva pela mão e será na mão que a aliança estará simbolizando a união. 

Metonímia clássica que toma uma parte para simbolizar o todo, o termo “rua” 

apresenta-se como signo geral do espaço urbano entendido não apenas como estrutura 

física, mas também como todo o complexo das dinâmicas de seus fluxos de pessoas, 

mercadorias, veículos, informações, etc.  

Escolhemos “processos de construção” porque é possível apontar características 

recorrentes nos procedimentos de criação dos coletivos que nos serviram como campo 

prático de investigação, porém, não faz sentido tratar tais procedimentos como um 

método. O que procuramos relacionar neste texto é um conjunto de influências advindas 

de múltiplas fontes de pesquisa (apontadas na trajetória deste autor) com algumas 

particularidades do fazer criativo que se constituíram justamente no confluir dessas 

diferentes fontes com anos de prática criativa. Assim, podemos estabelecer e aprofundar 

algumas reflexões sobre tais práticas, sistematizá-las de algum modo e transmitir, de 

forma objetiva e sintética, aquilo que delas pode ser particular ou que possa interessar a 

leitores quaisquer. A isso, a essa tentativa de sistematização, chamamos processos de 

construção, pois tem mais de síntese do que de método, propriamente dito.  

As “ações performáticas” são como dito pouco acima, nosso foco. Queremos 

propor acontecimentos cênicos com corpos vivos dialogando em meio de espaços 

públicos e fazer dessas relações algo potente e de resistência aos processos 

desumanizantes do mundo materialista contemporâneo. Adiante, apresentaremos o 

conceito de M.U., microação urbana, que tomamos como base do processo de criação. 

Por meio dessas microações, encontramos uma forma de iniciar diálogos com a cidade 

de forma simples, porém potente. Não estamos ainda pensando em espetáculos, mas na 

                                                           
22

 Cf. nota p.48 do capítulo 3 no qual explicitamos as ideias de Marc Augé sobre o Não-Lugar.  
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mínima unidade de composição que poderá futuramente tornar-se parte de algo maior. 

A princípio, tais unidades são resultado de exercícios pouco intencionais, voltados antes 

ao que o intérprete tem como impulso criativo ante a investigação do espaço do que a 

uma proposta maior. São investigações práticas da relação corpo/espaço urbano com 

foco estético/poético. Trataremos também, à frente, de processos de ligação/condução 

que podem levar um conjunto de [M.U.] a tornarem-se um todo de maior duração, 

ocupando diferentes espaços, para que, então, se pense em uma coesão de maior âmbito 

e em um espetáculo de invasão urbana.  

Por fim, “invasoras”. Como não queremos cansar o leitor com repetições 

desnecessárias, poupá-lo-emos de aqui explicar o que o tópico 3.1 do capítulo anterior 

já se esforçou por fazer ao investigar o sentido do Teatro de Invasão proposto por André 

Carreira. Limitamo-nos apenas a dizer que suas idéias nos seduzem, com elas 

concordamos e, por isso, assumimos a proposta invasora de performance nas ruas.  

Pois bem, feito esse mais-do-que-breve estudo sobre os termos de nossa escolha 

para o título, falemos das práticas artísticas que vimos estudando. Com base em muitas 

reflexões, tanto sobre conceitos abstratos que permeiam um vocabulário constante nos 

encontros dos grupos de estudo (Núcleo Confluências e Corpos Desobedientes) quanto 

sobre um certo modus operandi de seus exercícios práticos, estabelecemos alguns 

tópicos para tratar das particularidades desses processos criativos que notamos como 

sendo recorrentes. Serão destacados os seguintes tópicos: M.U. – microações urbanas; 

reconhecimento e negociações; “iscas”; processos de ligação/condução e subversões. 

 

 

 

4.1  M.U. – Microações Urbanas 

 

Chamamos de microações urbanas às propostas de interação dos artistas-

performers no âmbito do espaço urbano que podem ir desde as escolhas mais simples 

em termos de ação (ou mesmo seu contrário, uma proposta de inação que se choque 

com a dinâmica frenética do arredor) até propostas mais ousadas que provoquem uma 

alteração de grandes proporções nos usos cotidianos daquele lugar. Talvez a única 

condição necessária para elas seja a de não ser assimilada pela dinâmica esperada do 

espaço, ou seja, para essa microação de fato ter lugar, deve, de algum modo, ser notada 

como elemento intruso, invasor. Por aí, deduzimos que todos os processos tradicionais 
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do artista de rua que usa de linguagens já facilmente reconhecíveis pelo público em 

geral não deverão ser pensadas para a criação de uma M.U., pois tais procedimentos não 

são mais invasores, pelo contrário, são até esperados em praças de grandes centros.  

Não há, no dia-a-dia do Núcleo Confluências
23

, por exemplo, uma via única, 

escolha didática fixa ou até mesmo um programa performativo que determine a 

construção de uma M.U. (Microação Urbana). As escolhas que constituem a criação 

dessas microações partem do individuo, da necessidade e urgência em querer mergulhar 

em si como performer e também um posicionamento político-poético inserido na 

construção dessas ações que permeie suas temáticas. A construção de microações não 

pretende ser um exercício existencial, e sim ser um novo modo de se relacionar com o 

ambiente urbano, uma forma de “modificar nossa sensibilidade e nossos modos de ver e 

se relacionar com o mundo num sentido de maior liberdade” (QUILICI, 2015, p.144). 

Damos o nome de microação a esses exercícios iniciais por serem o ponto de 

partida, um primeiro passo de uma criação que pode revelar a potência de explorações 

mais complexas, profundas ou demoradas. A diferença entre uma Microação e uma 

Ação, se estabelece no grau de unidade mínima que a primeira ocupa. As M.U., como 

processo de criação, variam muito de acordo com a intencionalidade das investigações 

do dia. Pode acontecer de elas partirem de um comando simples para irem, 

gradativamente, acumulando outros comandos e tornando-se mais elaboradas, ou 

também pode acontecer de não haver nada além do desejo de se colocar em certo risco 

num lugar que se apresentar interessante e potente. Ou seja, as M.U. podem ir de um 

extremo de quase nenhum comando, como por exemplo simplesmente oferecer um 

espaço para o performer e deixá-lo criar, passando por um meio termo, que seria um 

                                                           
23 O Núcleo Confluências de Ações Performáticas surgiu em 2010, na sede do Grupo Engasga Gato em Ribeirão Preto-

SP. Naquela ocasião, na sede do Grupo, havia um programa de atividades que ocorriam no Telhado Cultural. E foi dentro de uma 

destas atividades denominada “Oficinas Permanentes” que tomou forma o Núcleo Confluências. Os encontros com do Núcleo 

Confluências acontecem desde sua formação todas as terças feiras, das 17:00 as 20:00, a entrada sempre foi livre e gratuita -  o que 

possibilitou ao longo do anos uma grande troca de saberes práticos entre seus participantes e hoje uma característica levada para os 

trabalhos práticos do coletivo.O conteúdo programático da oficina no seu primeiro ano (2010) teve com estudo as práticas relativas a 

Antropologia Teatral e algumas pesquisas do Lume Teatro, tal como Mimese Corporea e Treinamento Energético. 

Em 2011, o coletivo mergulha em um novo estudo prático “A cidade como Dramaturgia – do teatro de invasão” conceito 

do diretor André Carreira. A partir deste novo estudo, o Núcleo Confluências expandi a sua pesquisa prática para além do Telhado 

Cultural do Engasga e “invade” centro urbano de Ribeirão Preto, em busca de um olhar próprio sobre o fazer performático no 

ambiente da cidade. 

Hoje em 2017, o Confluências é uma referência na cidade de Ribeirão Preto no fazer artístico performático no ambiente 

da cidade, junto a isto também é um núcleo de formação técnica que funciona de forma independente e gratuita.  
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comando simples para a criação
24

, indo até o outro extremo que seria uma sequência de 

vários comandos, de várias propostas de práticas ou tarefas. A microação tem essa 

característica de construir-se a partir de um repertório variado dentro do quesito 

estímulos iniciais.  

A primeira tentativa prática em intervir no centro urbano de Ribeirão Preto, 

originou-se a partir de uma imagem, sem qualquer pensamento teórico ou político sobre 

a ação que seria realizada. Mas ainda faltava o como poder realizá-la? Quais suportes? 

Havia assistido recentemente o filme “O Mundo de Andy” e a imagem do personagem 

principal que é comediante, sentado em uma cadeira, e lê para uma platéia de 

universitários (ansiosos para escutar suas piadas)  um romance do inicio ao fim, 

frustrando toda aquela audiência. Podemos afirmar que este foi suporte inicial que 

motivou a criação e os desdobramentos da primeira M.U. no Núcleo Confluências: 

 

Descrição – 1° Microação Urbana 

 

As Microações são criações individuais realizadas a partir de algum 

comando/instrução, previamente estabelecidas pelo orientador. Deve ser realizada em 

espaços públicos. 1- O performer deve ter em mente no exercício de criação que sua 

M.U., que a mesma estabeleça um diálogo em tempo real com o ambiente que estiver 

inserida, e que desta relação, o espaço/local escolhido, também seja parte da 

performance. 2-  Outra observação a ser ressaltada durante a sua criação é que ela deva 

de alguma forma interromper ou re-criar novas linhas de fluxo no espaço.  

1° Ação do Núcleo Confluências 

Nome da Ação: Ainda Sem Nome 

Performer: Fausto Ribeiro 

Suportes/Objetos: Uma Cadeira; Um Livro 

Local: Calçadão de Ribeirão Preto 

Horário: 12:00 – horário onde grande quantidade de trabalhadores 

transitam pelo local para almoçar 

Comandos: Ler cem páginas do livro “Cem anos de Solidão” de Gabriel 

Garcia Marques. A ação deve ser concluída mesmo que chova no local. Não 

se deve acrescentar nenhum suporte/objeto.  

 

                                                           
24

 Como propor uma temática, “faça algo sobre a indiferença”, digamos, ou mesmo uma tarefa como 
“cantar algo ridículo bem alto” ou  buscar relações como “faça alguém sentar e ouvir uma história 
enquanto dança pra ela”, etc. 
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4.1.2 Jogando as Iscas  

 

Chamamos, no nosso vocabulário de criação nas ruas, de “isca” a uma espécie de 

pré-ação da M.U.. Em certos casos, a ação performática pode ser de longa duração e, 

com isso, pode pretender que os passantes vão sendo gradativamente atraídos a observar 

o que está acontecendo. Noutros casos, porém, pode ser mais interessante que os olhares 

se voltem rapidamente para a ação logo que ela tiver início. Nesses casos é que se lança 

mão de iscas para atrair as atenções, ou seja, executa-se alguma ação destoante da 

dinâmica comum do lugar, porém, sem que essa ação se revele como ato performático. 

A isca é uma espécie de diluição da linha limítrofe entre real/ficcional, é uma 

brincadeira de confundir, mas com a eficácia de despertar a atenção e atrair o foco. É 

algo que tem o mesmo propósito daquilo que os grupos de teatro tradicionais chamavam 

de „convocatória‟, atrair os olhares, chamar atenção. Porém, aqui, não se trata de um 

anúncio que quer avisar ao respeitável público que o espetáculo terá início. Por isso 

mesmo, essa ação-isca deve ser pensada a partir de uma minuciosa observação da 

dinâmica do local, ou corre o risco de já se entregar pelo excesso de estranheza ante o 

“normal” daquele espaço.  

Um exemplo banal de isca poderia ser a discussão de um casal que começa a se 

exaltar no meio da rua, gritando um com o outro, de modo que os passantes acreditem 

que aquilo é verídico. Para que seja mais interessante e potente, um elemento de 

estranheza pode ser acrescentado, como por exemplo, o casal poderia estar discutindo e 

gritando, mas cada um em uma calçada de um lado diferente de uma grande avenida. 

Nenhum deles atravessa, mas a discussão prossegue em berros de um lado para outro. É 

estranho, mas ainda existe uma certa dúvida, por conta do inesperado ou da forma que a 

ação brota no espaço. A isca se caracterizaria como um recurso lançado para atrair a 

atenção antes que a situação poética ou ficcional “principal” comece, gerando uma 

perturbação realista, mas que tem um aspecto de extraordinário. A isca é um chamariz, 

para atrair a atenção, não é ainda uma parte da M.U.. A isca é uma cortina transparente 

que agrega o real e o ficcional. 

4.1.3 Condução / Ligação 

Se tivermos, por exemplo, um conjunto de M.U. que foram criadas por diversos 

performers – digamos que como resultado de uma oficina ou workshop -, e então se 
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deseje fazer delas uma só apresentação, surge a necessidade de criação de recursos 

cênicos para conectar e levar o público de um lugar para outro. Tais recursos de ligação 

ou condução são muito potentes pelo fato de tirar o olhar do público do espaço seguro 

da roda e, com isso, poder fazê-lo observar outros pontos da cidade de outros focos 

diferentes. Porém, deve-se observar que estas ligações não podem estar ali de forma 

desconectada, pois, desse modo, provocariam um “esvaziamento” de toda a energia 

gerada com uma M.U. até que a próxima acontecesse – quando o ideal é o oposto, 

aproveitar e acumular as emoções e sensações geradas. Sendo assim, estas ligações 

também devem ser uma espécie de microação, neste caso, microações itinerantes. Em 

alguns casos, como início dessa ação de ligação, podemos lançar mão do recurso da 

Isca, alguma coisa que não se sabe se é real ou não, mas que leva o espectador a lançar 

o foco para algo mais interessante que o foco anterior, conduzindo-o para outro lugar. 

Justamente por essa razão, é preciso saber ordenar bem essas ações pelo espaço, pois as 

ações de ligação precisam ser mais atrativas para que se deseje observá-las e segui-las 

ao invés de manter a atenção no que estava acontecendo antes. Que tipos de condução 

podemos criar, se eu quero que o público se desloque? De que maneira garantir que esta 

itinerância mantenha a energia? Estas ligações devem ser claras para se tornarem 

potentes. O ambiente é um grande aliado para a construção destas ligações. 

4.1.4 Reconhecimentos e Negociações  

 

É muito lugar-comum dizer que todo ator ou performer deve, antes de executar 

uma ação cênica, fazer o reconhecimento do espaço. O que destacamos aqui é a 

pluralidade de formas de se entender esse reconhecimento. Em primeiro lugar, é preciso 

dizer que o reconhecimento não implica somente em riscos, mas também em potências. 

É importante fazer um reconhecimento do espaço urbano mais aprofundado para tirar 

dele as maiores vantagens em termos de potência de expressão e alcance comunicativo, 

bem como saber evitar todas as formas de riscos que esse espaço pode oferecer. 

Como bem exploramos no capítulo anterior, a cidade é multifacetada, podendo ser 

observada por diversos focos de interesse e diferentes campos de estudo. Para cada uma 

dessas faces – histórica, física, funcional, estética, etc. – temos diferentes riscos e 

diferentes potências. É preciso, então, ter consciente esses diferentes níveis porque 

alguns elementos são bastante óbvios e fáceis de se notar, como os riscos físicos que 

uma praça oferece: buracos no piso, fios de tensão, pedregulhos ou areia que tornam o 
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chão escorregadio, etc.. Outros riscos são mais sutis. Por exemplo, no campo funcional, 

quais horários temos mais trânsito, ou temos mais pessoas passeando com crianças e 

cachorros? A que horas e em que lugar é habitual a entrega de sopa para moradores de 

rua por alguma entidade, o que causa uma enorme fila e barulho? Do ponto de vista 

histórico, houve algum acontecimento nessa cidade que torna algum tema mais 

particularmente sensível? É prudente “brincar” com algumas figuras dos monumentos 

ou elas são realmente significativas para a memória local e a “brincadeira” pode 

ofender? Também não é difícil notar que esses mesmos riscos podem, olhando-se de 

outra forma, tornarem-se potências de exploração. 

Nesse campo de exploração das potências e busca de evitar os riscos, as 

negociações são sempre necessárias. Entendemos com isso buscar o diálogo real com os 

responsáveis por algum espaço para ter acesso a eles, o que não seria possível sem isso. 

Se quero usar um determinado espaço, preciso saber se há uma legislação local, o que  

ela diz, o que ela permite, para então buscar os trâmites legais para  realizar determinada 

ação. É preciso pensar quais contatos devo buscar para conseguir mais facilmente 

autorizações e afins. No caso de espaços privados, como negociar com gerentes 

supervisores e deixar claro a todos como se estabelecerá a ação, para não prejudicar 

aquela parceria local? Importante sempre ter algo impresso e assinado, ainda que seja 

uma autorização muito simplória de uso, para haver algum tipo de formalidade 

qualquer. Vitrines, marquises, janelas, balcões e etc. podem também estar entre os 

elementos do espaço urbano à disposição do performer, desde que feitas essas devidas 

negociações prévias.  

 

4.1.5 Subversões 

 

A prática se entende como subversiva a partir do momento que ela altera os 

fluxos, a memória da cidade. No entanto, durante os processos de criação pode-se 

pensar em diferentes formas de subverter, adotando essa escolha também como uma 

parte consciente do processo. Já cuidamos de explicar anteriormente esse caráter 

subversivo das performances cênicas invasoras. Queremos, no entanto, ressaltar que 

para além do simples fato de existir em um lugar que não prevê ou não tem no seu 

repertório habitual de usos a performance artística, há diferentes maneiras de observar 

que outros tipo de subversão podem ser previamente pensados pelo artista-criador. 
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Exemplos:  

- subversão de linguagens  

As linguagens tradicionais do teatro de rua, que não têm uma característica 

invasiva dos espaços públicos, podem ser subvertidas na medida em que se venha a 

sugerir outras formas de disposição espacial (que não sejam a “roda” esperada) ou 

outras formas de aproximação com o público (que não sejam as conhecidas 

convocatórias). Também é interessante a mistura de linguagens que apontem para o 

sublime e para o grotesco, simultaneamente. Um mendigo dançando balé ou 

declamando poemas, uma mulher muito produzida em trajes de festa rolando pela lama. 

Mesmo num texto qualquer, alterar registros de linguagem do mais formal pro mais 

coloquial, incluindo marcas de oralidade, gírias e expressões idiomáticas num monólogo 

shakespeariano.  

- subversão do público e do privado 

Realizar ações no ambiente público que geralmente são realizadas em um 

ambiente privado, tal como fazer a barba no meio de um calçadão. Realizar uma ação 

dentro de uma loja que surpreende o real uso daquele local, tal como expor cenas 

íntimas numa vitrine.  

- subversão de tempo 

Realizar ações num tempo muito dilatado ou muito condensado, de modo que 

fique evidente o choque com a dinâmica exterior.  

- subversão de planos 

Fazer ações quaisquer alterando seu plano habitual, como atravessar a rua deitado, 

ou tomar café suspenso por cordas. Convidar o olhar do espectador para uma 

investigação também vertical da cidade. 

Enfim, há muitas possibilidades de estímulos iniciais que se poderiam aqui listar a 

partir de formas de subverter o cotidiano. Por ora, basta destacar que temos diante de 

nós um rol de estratégias para iniciar um processo criativo de ação cênica nas ruas. Esse 

repertório, a ser explorado, irá, certamente, revelar novas possibilidades e, assim, pela 

prática constante de exploração nesse novo território da cidade, novas questões e novas 

formas de pensá-las também surgirão, o que ficará para um momento futuro de reflexão. 
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4.2 Feliz Ano Novo(F.A.N) 

 

Abaixo a construção da célula performática e invasora denominada “Feliz Ano 

Novo” junto ao Núcleo Confluências. As ações que seguem foram uma junção de varias 

[M.U.] que o coletivo produziu ao longo dos anos. Todas as fotos pertencentes a este 

tópico 4.2 foram tiradas pelo autor desta dissertação. 

Ações e Transições: 

1° Uma ceia  de Ano Novo – Local: centro do Calçadão 

                        

Foto: Feliz Ano Novo – Confluências(2016) – Fausto Ribeiro 

Primeira transição – performer bate a marreta em um tambor. Performers que estavam 

na celebração do Ano Novo, se jogam no chão e vão se arrastando para o Banco 

Santander.2° Dança para Hakim Bey – Local: dança entre os caixas eletrônicos 
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                                   Foto: Fausto Ribeiro 

 

Segunda transição: fim da música. Performers vão saindo do banco, como se tivessem 

realizado um serviço na instituição normalmente. Do lado de fora, cada performer 

amarra em seus corpos eletro-eletrônicos. Saem andando pelo espaço com eles 

amarrados. Ao passarem pelo próximo local onde ocorrerá uma nova ação, fazem uma 

pausa, e direcionam o olhar para uma marquise. Assim que estabelecida a 

triangulação, os performers continuam descendo e se pulverizando entre os passantes 

do centro urbano. 

 

                         

3° Esta ação, conduz o espectador a apreciar uma instalação. Do alto da marquise um 

banner contendo um desenho de uma vaca, tal como aquelas imagens de açougue que 

subdivide o corpo do animal em pedaços e nomes títulos destes pedaços. 
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Ao mesmo tempo no chão da vitrine, muitos manequins já estão dispostos como e 

fossem modelos rotas. E no alto da marquise um(a) performer saca um mega-fone e 

vocifera o texto “Os Ninguéns” de Eduardo Galeano.              

 

Terceira transição: terminado o texto de Eduardo Galeano, aparentemente as ações 

estão todas tão diluídas que deixa o transeunte ou seguidor do Ação, meio tonto, não 

sugerimos nada para ajudá-lo durante pelo menos um minuto, o que gera mais uma 

expectativa de busca pelo entorno do espaço onde a ação estará sendo realizada. 
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4° uma performer, e dois performers tomando cerveja. Local- algum bar da cidade. A 

performer está vestida com a camiseta do chip da TIM, ela faz uma representação, 

quase que realista, dos vendedores de chip que ficam instalados em centros urbanos. Ao 

lado tem um bar ( no caso de existir) deve ser adaptada a ação para dois sujeitos que 

bebem algumas latinhas de cerveja naquele espaço, de preferência próximo a performer 

que vende chip. 

 

  

Feito o cenário da ação, a performer que representa uma vendedora de chip, é assediada 

pelos performers “bêbados”. Jogado a “isca” para uma discussão mais ampla a respeito 

do assedio sofrido pelas mulheres em situação de trabalho.  

Depois de muito ser agredida verbalmente e ainda manter-se tranqüila diante da situação 

delicada,  um dos peformers, caminha até a mulher lambe seu pescoço. Neste momento, 

a performer, joga o sujeito (assediador) no chão e dá uma surra de peitos. O outro 

performer tentando conter o ato repentino da performer é neutralizado pela mesma, 
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quando ela retira de uma pochete um revolver. O performer corre e no meio da corrida é 

alvejado.  

 

   

 

 

Obs: Nesta ação usamos um recurso tecnológico para criar uma explosão ou efeito de 

tiro. O performer que será alvejado pelas costas, tem instalado em seu corpo, um 

sistema de explosão, com pólvora e um sensor de controle remoto de portão, que 

acionado gera um estouro no corpo do performer.  

 

Transição: para quebrar com todo o realismo que foi gerado na ação anterior, uma 

música clássica, muito alta invade/rompe o ambiente. Os outros performers que 

estavam de alguma forma camuflados, deste a caminhada com eletrônicos amarrados 

em seus corpos, surgem no ambiente com saias coloridas, e ficam quase que pralisados 

durante alguns segundos. 

                               

5° os performers com saias coloridas, iniciam o que chamamos de “dança das quedas” 

até o fim da música. Esta dança consiste em abraços e quedas. Os corpos dos 

performers devem se chocar e frente a frente e aproveitando este impulso e força se 

auto-abraçarem, na seqüência caírem simultaneamente. Depois da queda, levantar e 
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correr buscando outros corpos para repetirem até o final da música esta seqüência. 

Nunca deve-se deixar abalar pelo cansaço, e sim, deixá-lo contaminar o corpo e o 

ambiente com as dificuldades que vão surgindo.  

 

Transição: mesmo rotos e cansados dois performers, após o fim da “dança das 

quedas” buscam em um local previamente estabelecido, uma alfaia e um caixinha de 

repique. Um performer mascarado – Black Block – municiado com uma marreta surge 

no ambiente, onde há uma pilha de eletroeletrônicos entulhados no meio do calçadão. 

Estes entulhos eletrônicos já estavam ali desde a Ação Chip da Tim.  

                         

Ao som bélico entoado pelos músicos, surge um performer cuspindo fogo e entrega 

para o performer Black Block uma tocha. Os dois preparam uma grande “fogueira” ao 

redor dos eletrônicos. Jogam querosene e ateiam fogo. Os músicos vão embora. 

 

                             

 

6º outra música rompe o espaço. Chamando a atenção para um carrinho de compras, que 

vem sendo empurrado e dentro dele está a “rainha dos baixinhos” – XUXA Meguel.  O 
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carrinho se aproxima do performer Balck Block e Xuxa, retira de seus rosto sua  

mascara, oferece-lhe um gole de cerveja e beija  na boca o garoto, em seguida o coloca 

dentro do sua “nave” e o leva. Quem empurra o carrinho são as suas paquitas. 

 

                              

 

7° quando Xuxa sobe uma rua indo embora com o Black Block, uma banda surge no 

alto de um prédio no seu 5° andar tocando Ramones. Esta banda é formada pelos outros 

perfomers. O transeunte que acompanhava Xuxa, agora é levado a olhar para a banda, e 

deixam a rainha dos baixinhos desaparecer. Logo que terminam a musica, a banda 

performática, joga 200 reais em dinheiro da sacada do prédio. O transeunte demora a 

acreditar que aquilo é dinheiro “real”, quando constatam a veracidade correm e se 

atropelam em busca de algumas notas.  

 

Transição: desaparece a banda. Volta um peformer e joga um boneco “Judas” do alto 

da sacada.  
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A cidade aos poucos vai retornando seu fluxo. Aqueles 50 minutos costruíram novas 

possiilidades de se repensar o uso dos espaços urbanos e a possibilidade de questionar 

a política, o consumo e outras questões vitais e relacionai entre os seres humanos.  

 

4.3 Pequenas Histórias Reais  

 

Este enunciado é um compartilhamento de nove (9) historias reais, vivenciadas 

como performer atuando no ambiente da cidade. Tais histórias que serão 

compartilhadas, apontarão trechos retirados de alguns trabalhos e expõe “choques” 

“atritos” “políticas de uso” e “riscos físicos” de coletivos performáticos que buscam a 

construção de novas formas de diálogo com a cidade. 

Segundo André Lepecki, a desconstrução de normatividades em locais já 

programados com funções capitalistas gera “perturbações” e certa desorganização dos 

fluxos utilizados pelo usuário da cidade. Esta “desorganização” gerada por ações 

perfomáticas foi contatada em uma das ações do Núcleo Confluências e viralizou nas 

redes sociais, gerando muitas informações e contraditórias. 

Relato: Apresentação do espetáculo “Feliz Ano Novo” 
25

 adaptado na área de 

convivências do Centro Universitário Moura Lacerda. No final da ação intervencionista, 

os performers seguindo instruções previamente combinadas durante o mapeamento do 

espaço, seguem um Saxofonista Nu (Marcio Bá
26

), que solfeja a consagração da 

primavera e caminha lentamente em direção a uma fonte d‟água, instalada no centro do 

gramado da Universidade.  

 

 

Foto: Fausto Ribeiro 

                                                           
25

 http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2014/05/atores-andam-nus-por-universidade-
em-peca-sobre-liberdade-de-expressao.html 
26

 Marcio Bá foi ator e músico do Grupo Engasga Gato no período de 2008 até 2013 e 
performer/pesquisador do Núcleo Confluências até o presente momento desta dissertação. 
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Os outros performers, espalhados pela Universidade iam aos poucos integrando a 

caminhada “blasfêmica” do Saxofonista. Durante a rápida “peregrinação” um novo 

movimento, agora nas galerias superiores do Centro Universitário, se formava 

rapidamente, tornando-se uma aglomeração de curiosos, ou seja, a notícia espalhara-se. 

A quantidade de informações geradas, em todos os graus que se possa imaginar durante 

os 2 minutos, tempo que durou a ação, é imensurável. Uma das coordenadoras do Curso 

que convidou o Núcleo Confluências, tentou impedir que a ação continuasse, isto 

ocorreu no meio da ação. Esta senhora surgiu entre os presentes, parecia até mesmo uma 

meta-intervenção, foi em vão. Os performers seguiram os comandos estabelecidos 

desde o mapeamento do local. No instante que todos chegaram ao objetivo, ou seja, a 

fonte, uma performer (Aline Neli
27

) levantou um cartaz, ainda ao som do “Saxofonista 

Nú”, que tinha os seguintes dizeres: 

    

 

COM ROUPA OU SEM ROUPA 

-X- Sim        Não 

 

 

Neste momento público presente disse: SIM- sem roupa. 

 

Estabelecido o comando, todos os performers tiraram suas roupas e adentraram na 

fonte. Nas galerias do Centro Universitário centenas de pessoas alvoroçadas 

assobiavam, batiam palmas, gritavam a favor e também contra. Com o fim da música 

tocada pelo Saxofonista Nú, os performers pegaram suas roupas e se debandaram o 

local. Deixando o ambiente com ruídos sonoros por vozes que não acreditavam que 

aquilo estava de fato acontecendo.  

NO DIA SEGUINTE... 

...um bombardeio de telefonemas começaram a pipocar nos celulares dos 

integrantes do Núcleo Confluências, era a imprensa local. Mini vídeos compartilhados 

pelos estudantes da Universidade, onde aconteceu a performance, tomaram as redes 

sociais, transformando a ação final de entrar nu na fonte, em um polêmica virtual. E por 

alguns dias se tornando assunto de grande interesse pela mídia televisiva local. 

                                                           
27

 Aline Neli é dramaturga, performer e professora do Ensino Médio e atua no Confluências desde 2012. 
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Link da notícia: http://noticias.r7.com/balanco-geral/videos/artistas-ficam-nus-

em-fonte-de-praca-publica-em-franca-sp-16102015  

 

 

 

2° História 

Local: Fonte Matriz Franca 

Motivo: Festival Fora D‟água 

Ação: Pelados na Fonte 

Descrição: A imprensa é como se fosse um grande tiranossauro REX, com dentes em 

riste e com a baba escorrendo pelos cantos da boca, correndo em busca de sua presa. 

Não sei bem se poderíamos humanizar este dinossauro.  Mas neste caso se faz 

necessário, buscando entender o quanto este ser obscuro de “mosca” como diria Manuel 

de Barros, necessita-se de estar renovando constantemente suas cargas de noticias e 

especulações. A imprensa como uma grande provedora de noticias e principalmente de 

entretenimento, vasculha em suas repartições qual será a melhor carniça a ser explorada. 

Isto implica dizer que, a uma necessidade em descobrir e alinhar qual a melhor fofoca, 

desastre, etc, que cause maior repercussão, discussão e que automaticamente gere mais 

audiência ou se venda mais revistas e jornais/folhetins. 

Seus modis operandis são sempre os mesmos: lucrar com o que é noticiado (em 

todas as esferas). Agora, quando um acontecimento artístico, não vinculado aos meios 

televisivos, toma conta de folhetins sensacionalistas e até mesmo de jornais em rede 

aberta, deve-se observar quais foram às realizações para que se tenha atingido tal 

façanha. O ocorrido na fonte do Centro Universitário Moura Lacerda, e a repercussão 

midiática, apontaram, pelo menos para o Núcleo Confluências, algumas potencialidades 

que poderiam ser colocadas a luz de um entendimento sobre os procedimentos de 

criação do coletivo. Compreendemos que nosso trabalho de construção coletiva, 

utilizando os espaços urbanos, pode se deslocar para além dos redutos teatrais e 

artísticos, e aproximando o teatro/peroformance/dança de pessoas que jamais iriam a 

algum evento desta natureza, segundo André Carreira o “o usuário da cidade é tomado 

de assalto” (2007). 

A realização da ação na fonte da catedral  de Franca teve os mesmos princípios de 

mapeamento que foi utilizado no Centro Universitário Moura Lacerda. Observando o 

local com pelo menos  duas visitas antes da apresentação, realizamos um roteiro de 

http://noticias.r7.com/balanco-geral/videos/artistas-ficam-nus-em-fonte-de-praca-publica-em-franca-sp-16102015
http://noticias.r7.com/balanco-geral/videos/artistas-ficam-nus-em-fonte-de-praca-publica-em-franca-sp-16102015
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ações da ação “Feliz ano Novo” e adaptar suas [M.U] para a cidade de Franca, e ali, 

bem na nossa frente, tinha uma fonte! Não dava pra perder a chance de repetir a ação 

em um novo local e agora amparado por um Festival de Artes o “Fora D‟agua 4° edição. 

A nudez em espaços urbanos gera certo espanto medieval. O moralismo vigente e 

incrustado na memória de nossos corpos, muito se deve a uma construção, ou melhor, a 

um sistema educacional  perverso no sentido de aniquilar e nos colocar refém da nossa 

culpa através dos nossos desejos e da materialidade destes desejos que é o CORPO. 

Sendo assim, é um assunto tratado com muitos dedos e preconceitos. 

O que aprendemos? Não devemos falar com a imprensa da maneira que ela quer 

ouvir os fatos acorridos. Mas, falar o que nos artistas temos em mente quando alguma 

ação emerge e toma conta de noticiários ou redes sociais. Por experiência própria, este, 

foi um recurso que deu certo, e de alguma maneira desconcertou os procuradores de 

“carniça”. 

  

 

3° História 

Local: Calçadão Ribeirão Preto 

Motivo: 2° Festival Artes de Rua 

Ação: Chip da Tim 

Descrição: Este talvez seja o momento mais maluco e visceral com o que foi passado 

pelo Confluências. Esta ação “Chip da Tim”, repercutiu pelas redes sociais, alcançando 

mais de 16 milhões de visualizações. 

Esta ação está bem detalhada no cap.3 desta dissertação. 

 

 

4° História 

Local: Calçadão Ribeirão Preto 

Motivo: Projeto Telhado Cultural  

Ação: Cuspe na Performer Monalisa Machado 

Relato: Mulheres entoaram tempestades, com Grupo EngasgaGato (Ribeirão Preto/SP). 

Uma intervenção. Uma dança. Um canto que atravessa as bocas e janelas fechadas do 

quarto cozinha banheiro sala cárcere e resiste. São mulheres. Seus corpos milagrosos, 

nascidos para a celebração, tropeçam na manchete do jornal: a cada cinco minutos 
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uma mulher é agredida no Brasil. E caem. É deste chão de ovos pisados que estas 

mulheres inventam uma outra maneira de re-existirem, levantarem-se em contagem 

regressiva até que o alarme toque mais outra vez.  

 

 

Foto: Rogener Pavinsk- Mulheres Entoaram Tempestades 

 

Acima uma descrição breve da intervenção “Mulheres Entoaram Tempestades”, 

onde duas atrizes Poliana Savegnago e Monalisa Machado, dão a cara a “tapa” em 

busca de colocar a luz aos passantes de grandes centros urbanos, questões atuais sobre 

a luta de muitas mulheres que sofrem violência doméstica no país e no mundo.  

Logo na estréia da [M.U.] no centro de Ribeirão Preto-SP(2016) a atriz e performer 

Monalisa Machado, transitava em “cena” lendo um jornal e vestida de noiva(bufona) 

até que foi agredida com uma cusparada por um transeunte/morador de rua/ bêbado 

que passava por ali. Monalisa, continuou a ação até o fim, na ocasião, não previu-se 

este risco, no caso, um risco “presumível” como abordamos no inicio deste cap.4.  

 

 

5°  História 

Local: Terminal Rodoviário de Florianópolis  

Motivo: Festival de Teatro 

Ação: Soco no Ator Fausto Ribeiro 

Relato: Primeiramente sobre o espetáculo Pagina 469 com o Grupo Engasga Gato 

direção de André Carreira. A Liga Pública do Bem tem a missão de encontrar e readequar o 

funcionário municipal dissidente. Ela é composta por três agentes cegos habilmente capacitados 

que enfrentam o espaço da cidade em busca de Getúlio, um dissidente, funcionário que abandonou 

seu posto de trabalho, fugindo do frio do ar condicionado e da opressão de sua pequena salinha. A 
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peça apresenta o encontro dessa liga do bem e de Getúlio em seu novo contexto de morador de rua, 

com acontecimentos que envolvem os espectadores em um jogo de esperança e tristezas.  

Por conta do caráter itinerante do espetáculo, cria-se no inicio duas células, que se 

espalham no ambiente escolhido para a ação. O primeiro núcleo conduz a encenação e 

é por trio de cegos, já o segundo núcleo é formado por dois moradores de rua, sendo 

um destes sujeitos um travesti. 

 

Foto de Rogener Pavinsk 

 

 O incidente que o correu na rodoviária de Florianópolis em 2015 aconteceu 

durante a encenação. Toda a narrativa já havia se iniciado com os cegos do lado de 

fora do terminal, e dentro do terminal estava os dois moradores de rua. Na ocasião o 

ator Fausto Ribeiro, travestido com um vestido curto e colado ao seu corpo foi ofendido 

primeiramente com insultos homofóbicos “isto aqui não é lugar pra bicha, não!” “eita 

viadinho gostoso” etc.. Até que um sujeito branco e forte, se aproximou e lhe desferiu 

um soco na cara, e saiu falando palavras sem nexos no seu caminho. Muitos usuários 

do terminal tentaram intervir, porém o agressor pulverizou-se na multidão.   

 

 

 

6° História Instituto Pombas Urbanas – Zona Leste São Paulo Capital 

Local: Centro Comercial Zona Leste 

Motivo: Festival de Teatro de Grupo da America Latina 

Ação: Agressão aos atores   

Relato: Durante a apresentação espetáculo “Página 469”, uma senhora invade a cena 

e quase agride dois performers com uma paulada. O público presente achou que fazia 
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parte da encenação. Um dos integrantes da produção do festival foi quem evitou que se 

concretizasse a agressão da senhora raivosa. Mais tarde, ficamos sabendo que a 

mesma senhora não gostava de artes, pelo fato de sua filha ter se tornado musicista, e 

ido morar com um palhaço. Desde então, ela nutri um ódio mortal por manifestações 

artísticas. 

7° História 

Local: Cafeteria Única 

Motivo: TAZ 80 hrs- Território Confluente 

Ação: Sem cafezinho e sem pastel- expulsão de Geraldo Alckmim do Calçadão. 

Relato: o link a seguir são retrata com precisão este episódio 

1- https://www.youtube.com/watch?v=CIbXiWXzrgM 

 

 

8° História 

Local: Jardim Aeroporto – Ribeirão Preto-SP 

Motivo: Montagem do espetáculo “Soturnos e Latindo Alto” - 2016 

Ação: obrigados a sair da comunidade pelo crime organizado
28

 

Relato: Três Sujeitos/Palhaços/Bufões invadem a cidade na calada da noite: vieram 

finalmente se despedir. O ponto de encontro é uma zona periférica de Ribeirão Preto, 

local rodeado de indústrias e de pessoas “invisíveis”. Para se despedirem, criam sua 

última rota - um percurso de 1000 metros delirantes. À medida que a 

intervenção/experiência segue seu percurso pelas ruas e casas, nota-se o quanto 

estamos desertados do olhar do Estado, ou melhor, como fomos esquecidos por ELE. 

Durante nossa embrionária experiência foi se revelando, simultaneamente os 

eixos que a dramaturgia seguiria: a periferia, as drogas, os travestis, as garotas de 

programa, a favela, os motéis e a indústria. Um bairro, tal como canta Chico em “Geni 

e o Zeppelin”, feito para “cuspir” e ser cuspido, descartável. Uma realidade durante o 

dia e outra silenciosa trôpega à noite.  

Uma área geográfica que, além de ser um lugar de passagem, se singulariza pela 

combinação e tensão entre os diferentes transeuntes. Os co-habitantes que ali 

permanecem são combustível para que a cidade e sua grandiosa engrenagem sigam 

isentas em seu progresso desordenado.  

                                                           
28

 http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/crime-organizado.htm -> acesso dia 15/06/2017.  

http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/crime-organizado.htm
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Com a intensificação dos ensaios e dos encontros com o bairro e seus moradores, 

instaurou-se a fricção de onde surgiram esboços de “personagens” e alguns locais 

para atuação.  

Nesta deambulação cênica, o público se deslocaria pelas ruas  bairro, tornando-

se espectador e atuante desta dramaturgia ecoada de nossas descobertas, inseguranças 

e afetos. 

     

Fotos: Rogener Pavinski 

  

 Caro leitor, com a contextualização da experiência envolvendo o processo 

criativo de “Soturnos e Latindo Alto” (2016), podemos, agora, adentrar em um 

território inóspito da nossa narrativa. Este “outro” território compreende a 

constituição de [micro-poderes] mais especificamente dizer que, a cidade, ou melhor, 

os espaços “ditos” públicos, têm seus próprios coordenadores ou suas próprias 

lideranças. A criação de “Soturnos” colocou toda a equipe de criação em contato 

direto com a uma zona/bairro da cidade de Ribeirão Preto, como falamos acima, 

“esquecida” pelo Estado, ou seja, desprovida dos recursos e suportes, que deveriam 

ser assegurados, segundo a constituição federal, para com o cidadão. O que 

vivenciamos in loco ou em campo, foi que nesta comunidade da zona norte de Ribeirão 

Preto (esquecida ou desprovida das obrigações do Estado) tornou-se necessário para 

sua manutenção e sobrevivência de seus habitantes, a criação de um “Poder Paralelo”  

e tal necessidade, como podemos ver em centenas de casos pelo país com exemplos 

parecidos, o crime organizado é quem toma as rédeas deste locais e o supervisiona 

substituindo o Estado. 

Nos três meses que decorreram nosso mergulho, percebíamos que a comunidade 

local havia nos abraçado, inclusive estariam participando de algumas ações conosco. 

Algumas crianças sempre nos acompanhavam durante os ensaios, um motel local se 

transformou em nosso ponto de apoio, onde guardávamos todo o material cenográfico e 

ainda a utilização de um banheiro, tudo isto sem termos que pagar por nada. 
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Dois dias antes da estréia de “Soturnos e Latino Alto”, o coletivo de performers e 

equipe técnica, estavam realizando os preparativos para iniciar um ensaio. Mas antes 

mesmo que as atividades se iniciassem, fomos chamados por um dos lideres local até 

seu bar para uma conversa. Partimos para a “reunião” eu  os três performers. No local 

marcado, havia um clima tenso no ar, olhares desconfiados e corpos ansiosos por parte 

das pessoas que moravam no bairro e que estavam também aguardando a nossa 

chegada. 

Já na primeira frase de um dos lideres da comunidade ele foi direto ao assunto  

“vocês não são mais bem vindos no bairro”, portanto deveríamos nos retirar, de 

preferência, após a reunião. Um dos performers tentandodo explicar que teríamos que 

prestar contas a Estado e que a estréia aconteceria em dois dias, e que era muito 

importante para todos envolvidos seguir o cronograma. Outro líder local, que ali 

estava, de prontidão repetiu “vocês não são mais bem vindos aqui!” e continuou “caso 

queiram ficar fiquem. Alias... a cidade é publica né” alguns olhares e silêncio “só que 

aqui quem coordena e estabelece a ordem somos nós, a única coisa que o Estado 

manda pra gente é a polícia que já chega aqui batendo e caçando um pra prender, 

Tendeu”. 

Nada que tentamos argumentar adiantava. Nosso discurso direcionando nossa 

conversa para o quesito arte e que também somos críticos ao sistema de opressão do 

Estado, não adiantava. Naquele instante nosso micro-poder como artista não valia 

nada, estávamos tentando discutir conceitos de arte contemporânea em um local 

esquecido pelo Estado e ignorado por boa parte da sociedade, aquelas pessoas, mesmo 

nos impedindo de forma abrupta de realizar nosso trabalho, estavam também se 

defendendo de possíveis “neo-colonizadores” no caso nós artistas.  

Este seqüestro ou júri que fomos obrigados a enfrentar, durou entorno de seis 

horas seguidas. E que inúmeros instantes chegaram a achar que éramos policias 

infiltrados a mando do Estado, pelo simples fato de conter, no programa do espetáculo, 

uma logomarca obrigatória do Estado de São Paulo. Tivemos então que queimar todos 

os 2000 mil programas e tirar de circulação os que já haviam sido entregues. Também 

para nosso bem estar e nossa segurança e de toda a equipe, retirar das mídias sociais 

tudo que se referiria ao processo de criação de “Soturnos”. Fomos intimidados e 

descobrimos que não valeria morrer ou sofrer conseqüências outras por conta de um 

espetáculo. Aceitamos os termos da negociação e seguimos tudo como o “poder 

paralelo” nos orientou e condicionou durante o júri. Mas, também seguimos com o 
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espetáculo, e mudamos algumas premissas: o local escolhido não deveria ter 

comunidade ou moradores, ser uma zona neutra, achamos então o Distrito Industrial 

de Ribeirão Preto, local de usinas e fabricas, e altamente vazio no período da noite.  

 

 

 

 

9° História 

Local: Guaratinguetá  

Motivo: Intervenção Urbana “VERTER” – Circuito Sesc de Artes (2012) 

Ação: A ação intervencionista, “VerTer” realizada pelo Cia Les Comediens 

Tropicales
29

, tem como proposta criar uma vertigem aos transeuntes em locais de 

grades  de locais de grande movimentação nas cidades. A Cia busca provocar os 

olhares com imagens que questionam moralismos impostos a nós e que ficam 

escondidos em nossos corpos e casas. Em Guaratinguetá, cidade com pouco mais de 50 

mil habitantes, tem uma economia apoiada na fé, ou seja, a renda per capita da cidade 

gira entorno do turismo religioso, por conta do Santo Milagreiro Frei Galvão.  

Na ação da Cia Les Comediens Tropicales, há um instante que um beijo gay é 

realizado entre os performers e quem mais na rua estiver com vontade de entrar na 

“dança”. Pode-se visualizar a ação como ato provocativo e que questiona não somente 

nossas pré conceitos como coloca em jogo pudores e a vida de uma cidade totalmente 

dependente da religião.  

A noticia de que haveria “homens” se beijando e “mulheres” se beijando na 

praça central, gerou um alvoroço na cidade, sendo que o SESC (contratante) chegou a 

pedir para a Cia retirar esta micro-ação. O grupo se negou a retirar ação, justificando 

que estariam sendo incoerentes com toda a temática do trabalho, e que o melhor neste 

caso seria não realizar a ação VER TER. 

Diante de muitas conversas, que se expandiram pelos camarins improvisados 

em um prédio público no centro da cidade,  com personalidades locais como prefeitos, 

secretários, representantes do Sesc, ficavam oscilando em ter e não ter, a ação. Mas, 

nada se resolvia. Sempre alguém em cima do muro titubeando em seus moralismos e 

nas incertezas que estes “beijos gays” poderiam ocasionar para a população. De 

                                                           
29

 https://www.youtube.com/watch?v=c0ZlfH5VNAc 
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alguma forma parecia um grande tribunal inquisidor, que defendia a moral e os velhos 

e bons costumes locais. 

Tudo indicava que não ocorreria a ação, até  que, um Padre(deve ter algum 

respeito e moral na cidade) foi chamado até o local para dar o veredicto finall. 

Chegando no local, havia uma mesa “generosa” no camarim com muitas 

“comidinhas”. O nosso frade cumprimentou algumas personas e se encaminhou para a 

mesa, pegando alguns salgadinhos e os devorou rapidamente. Ao mesmo tempo, 

alguém narrou para a santa figura, o motivo pelo qual ele havia sido chamado. 

Mastigando decidido um pãozinho e batata e segurando um próximo na mão esquerda, 

disse em alto e bom som: AHHH DEIXA BEIJAR!!! Continuou a comer seus pãezinhos 

enquanto outra pessoa foi avisar a Cia Les Comediens Tropicales da “santa” decisão! 
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5 – Considerações finais 

  

Na escola, quando jovens, aprendemos nas aulas de redação que toda dissertação 

se encerra com as “conclusões finais”. Nas pequenas dissertações escolares de uma 

lauda (sofrida), inicia-se o último parágrafo com “portanto”, sempre seguido de uma 

necessária vírgula, e pronto! Quase num passe de mágica, estamos aptos a fazer 

conclusões (que, via de regra, limitam-se a parafrasear o que já foi dito antes). Mais um 

dos muitos desserviços que a escola vem prestando ao mundo, treina-se os alunos a 

praticarem uma fórmula textual rígida – que é por eles encarada do mesmo modo que as 

fórmulas de Física e Química, ou seja, um instrumento pronto que não entendem como 

surgiu, mas que, ao ser aplicado na ocasião certa, faz surgir a solução do problema – ao 

invés de fazerem aquilo que seria muito mais enriquecedor, valioso e necessário à 

humanidade que é levar os estudantes a compreenderem o que é dissertar. 

Sinônimo de discorrer, que, por sua vez, quer dizer tratar, por meio de discurso 

textual, oral ou escrito, um determinado tema de forma objetiva e reflexiva, „dissertar‟ é 

o exercício duplo da reflexão e da expressão entendendo que um não apenas depende do 

outro como o influencia e determina. Desse modo, quando alguém discorre sobre 

determinado assunto, busca traçar um caminho organizado de pensamento que irá se 

amparar na Razão e na Lógica buscando a clareza e a coesão discursiva para que os 

leitores sigam, sem se perder, o mesmo caminho traçado pelo pensamento do autor. 

Dissertar é refletir dentro de um “jogo” que se estabelece tanto entre o autor e seus 

leitores quanto entre pensamentos e palavras. Vale notar, aproveitando-se dessa 

analogia do discurso como uma espécie de jogo, que é preciso, antes de se pôr a jogar, 

conhecer as regras. Todo jogo tem regras e, no tocante a esse jogo dissertativo, elas se 

estabelecem a partir do campo racional e objetivo e nisso reside a essencial diferença 

entre a Retórica e a Poética. A primeira busca a eficiência discursiva, valendo-se de 

normas e padrões que querem apagar subjetividades em prol da clareza e, atualmente, 

da dita neutralidade científica. A outra é que se encanta, justamente, daquilo que cumpre 

e define o caráter estético da obra estudada, mergulhando no que há de mais particular 

e, muitas vezes, injustificável do texto. 

  É preciso destacar, no entanto, que mesmo em meio a uma prática dissertativa, 

as palavras, ao serem escolhidas dentre tantas possibilidades, revelarão muito mais do 

que apenas reflexões. Na concretização do pensamento por meio de palavras – ainda 
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que se deva lembrar que ele não pode existir sem elas, porque delas é feito -, 

inexoravelmente, se dá também a perceber questões ideológicas, sociais, estéticas, 

culturais, de personalidade, etc. daquele que as escolheu para figurar no discurso. Se as 

aulas de redação se atentassem e se dedicassem a praticar e investigar esse tipo de coisa, 

buscando problematizar e não “solucionar o problema” por meio de fórmulas, os 

estudantes poderiam, por exemplo, perceber que nem sempre o ato de dissertar tem por 

objetivo fazer conclusões e que o tal “por tanto” é, ainda, por muito pouco.  

Fugindo da “fogueira das vaidades” que também queima o mundo acadêmico, 

deve-se sempre ter lucidez perante o lugar e o tamanho da contribuição que cada 

pesquisa e seus respectivos resultados podem oferecer. Somente de posse segura dessa 

clareza é que se pode, acertadamente, pesar sua relevância. Em primeiro lugar, é já de 

muito antes que é chegado o tempo de inverter certa tendência das pesquisas 

acadêmicas que entendem que o fracionamento do saber é sempre positivo, ou seja, crê-

se, em geral, que aquele que “sabe mais” é o especialista. Estamos em tempos de uma 

proliferação descontrolada de especialistas que hiperfocam seus estudos em um ponto 

mínimo que, em pouco tempo, será dividido em partes para serem estudadas pelos 

especialistas da especialidade. Não estamos fazendo uma crítica negativa aos 

especialistas de qualquer área, até por supor que, em certos campos de estudo, talvez 

essa lógica da divisão e especialização seja a que melhor resultados pode dar em termos 

de investigação científica. No campo das Humanidades e das Artes, onde nos inserimos, 

a pulverização de trabalhos de pesquisa hiperfocados, que usam de vocabulário muito 

específico, partilhado apenas pelos especialistas daquela linguagem, não nos parece boa. 

Não estamos, reforçamos, questionando a relevância desse tipo de investigação, mas, ao 

contrário, apontando a relevância daquelas que vão no sentido oposto e, justamente, 

pela sua escassez. Esse outro sentido é o da busca por reflexões mais amplas que se 

proponham traçar relações, fazer sínteses, aproximar diferentes campos e teorias pelo 

que lhes é comum, ou mesmo notar suas diferenças essenciais, enfim, ter como foco a 

harmonização de tantos saberes que geram tantos rótulos e terminam por gerar campos 

de disputa, quando poderiam ser de cooperação e troca. 

A partir disso, sabendo que este texto é uma pequena contribuição ante um saber 

muito maior que se almeja alcançar, propomos esta dissertação como primeiros passos 

rumo a outros resultados que dependerão de processos de pesquisa mais demorados, 

exigentes e sistemáticos que, então, irão nos autorizar a fazer conclusões mais incisivas 

ou, talvez, sistematizações de práticas artísticas que possam vir a se configurar 
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futuramente como um método de aprendizagem e criação. Por ora, temos em mãos, após 

uma revisão mais refletida sobre a trajetória de formação deste artista-pesquisador, com 

vistas a destacar influências relevantes e contatos com práticas de investigação cênica 

que foram se acumulando, interagindo entre si e se modificando, tanto por esse acúmulo 

- que se foi transformando em repertório de trabalho – quanto pelo amadurecimento 

crítico advindo, em grande parte, pela sucessão de sucessos e fracassos que muitos anos 

de experimentação direta nos espaços públicos das cidades possibilitou, a capacidade de 

apontar aqui as questões a serem enfrentadas no campo temático que investigamos. 

Fazer esse levantamento das questões problemáticas de um campo de pesquisa qualquer, 

é um passo fundamental e, para fazê-lo, há que se buscar sempre amparo teórico, o que 

cuidamos de fazer. Desse modo, uma vez que tais questões já foram anteriormente 

apresentadas e aprofundadas façamos, neste capítulo final, uma exposição mais objetiva 

e sintética dos pontos que julgamos mais importantes a serem destacados: 

1 – A introdução que fizemos neste capítulo, apontando muito brevemente o conceito de 

dissertação, aponta também para um problema que já se arrasta insolúvel e praticamente 

ignorado há muito tempo. O universo acadêmico é o grande reduto da Razão. É um 

mundo que usa, tradicionalmente, de metodologias consagradas de pesquisa segundo 

parâmetros científicos e de formalismos padronizados de avaliação, legitimação e 

valoração das produções. O problema começa quando não se nota ou se ignora 

deliberadamente as particularidades que cada diferente área traz intrinsecamente ou 

quando se usa uma mesma forma, baseada nos mesmos critérios, para avaliar pesquisas 

e produções acadêmicas das engenharias, da medicina, da filosofia ou das Artes, por 

exemplo. Parece-nos óbvio que não faz sentido algum olhar para uma pesquisa de 

mestrado de alguém que passou meses num laboratório testando alguma substância em 

ratos do mesmo modo que se olharia para um ator que passou meses investigando um 

método qualquer de criação numa sala de ensaio e com seu próprio corpo. É o mesmo 

equívoco que fazem os alunos secundaristas ao lidar com uma redação como se 

estivessem fazendo um exercício de matemática. A “conclusão” para cada situação é 

diversa porque as expectativas sobre elas são diversas. Para uma espera-se a solução de 

um problema. Para a outra, levantar problemas pode ser uma excelente conclusão. 

Já tarda o tempo de notar e atender a essas demandas de cada área para que, refletindo 

sobre tais alteridades, faça-se justiça nos processos de valoração e avaliação das 

produções acadêmicas. 
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2 – Ainda sobre essa delicada relação Arte/Academia, também é importante notar as 

diferenças que existem entre as linhas de pesquisa dentro de um mesmo Instituto e 

cuidar para que não se conceda privilégios a nenhuma linha de maior prestígio bem 

como não se prive outras de terem condições igualitárias para o trabalho pedagógico ou 

para os processos de pesquisa. No capítulo 3, comentamos a luta dos artistas-

pesquisadores para que fosse criado o GT voltado ao Teatro de Rua na Abrace. Essa 

situação é sintomática, como bem fazem notar ou autores do livro Teatro(s) de rua do 

Brasil: a luta pelo espaço público[1], de um problema que ganhou destaque nos últimos 

anos: as práticas de arte na rua foram, por muito tempo, tratadas como “cultura menor”, 

sendo sempre associadas pejorativamente ao conceito limitado de “popular” e, por isso, 

não eram exploradas e incentivadas no âmbito acadêmico ou em outros espaços de 

formação em artes. Esse cenário tem mudado mais recentemente por uma tendência 

contemporânea de crescente interesse dos artistas no espaço público e pelo surgimento, 

a partir disso, de outras linguagens que diferem sensivelmente das linguagens 

tradicionais das Artes Cênicas. Ainda assim, é preciso que a luta pela abertura de 

espaços que valorizem tais linguagens novas e possíveis relações dos artistas com a 

cidade continue. Novas disciplinas nas faculdades, professores com formação específica 

dessas novas áreas, busca de mais diálogo entre grupos de teatro de rua mais ligados à 

prática real cotidiana e os artistas acadêmicos, enfim, um grande rol de propostas podem 

ser levantas para minimizar essa carência verificada. 

3 – Pela carência desses espaços que notamos acima, têm-se menos produções 

bibliográficas também sobre o assunto. Isso tem gerado e pode gerar dois outros 

problemas: dificuldade para os pesquisadores de pós-graduação encontrarem programas 

e orientadores adequados aos interesses do seu tema original e a criação de 

mistificações ou a reprodução de clichês acerca da arte de rua por parte dos novos 

estudantes. Nesse sentido, esta dissertação também se coloca como tentativa de 

amenizar tais questões. Reforçamos a necessidade urgente de estabelecer mais pontes de 

facilitação e incentivo aos estudantes para que saiam da “bolha” acadêmica e busquem, 

de fato, dialogar com a cidade. Rua de campus não é rua da cidade e apresentar 

espetáculos para universitários é quase como fazer pregação para convertidos. Embora 

que é necessário essa formação por etapas para poder motivar os alunos dão 

continuação e buscar outras fronteiras além do próprio quintal)  

Programas de extensão universitários são boas formas de facilitar esse diálogo, mas 

ainda muito escassos no campo das artes. 
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4 – Na hipótese desejada de que os problemas anteriores começam a diminuir, há ainda 

outra coisa a se pensar para o campo das artes cênicas de rua: não é mais possível 

encarar a relação da Arte com a cidade atualmente do mesmo modo que era encarado 

até pouco tempo atrás. Essa relação não é mais a mesma porque a Arte não é mais a 

mesma e a cidade também não. Como dissemos, muitas novas linguagens têm surgido 

em campos híbridos aos quais já não se consegue facilmente classificar. Será dança? 

Será teatro? Será teatro-físico? Será dança contemporânea? Performance? Instalação 

coreográfica? Site specific? De quê? Etc. 

Isso não é, em si, um problema. É, talvez, um movimento geral do mundo 

contemporâneo que tende à fração de tudo, inclusive das artes. Disso, duas questões: 

a)      Se, como artista contemporâneo, proponho-me a dialogar com os espaços 

públicos das cidades, quanto mais as conheço, melhor poderei explorar 

essa relação e mais preparado para enfrentar seus riscos estarei. É 

necessário refletir sobre diferentes aspectos das cidades e buscar conhecer 

seus hábitos e seus modos-padrão de funcionamento. Explorar elementos 

de seus diferentes planos: estético, histórico, físico, funcional e sócio-

político. Valorizá-la enquanto um Lugar antropológico, ou seja, fazer dos 

lugares de apresentação lugares relacionais, históricos e identitários. Além 

disso, é preciso sempre ter em mente que, ao contrário do que ocorria no 

passado, hoje em dia a rua é um espaço disputado porque tem enorme 

potência de visibilidade. Quer queira, quer não, sempre haverá muitas 

câmeras registrando o que se faz nas ruas. O que será feito desses registros 

é imprevisível. 

b)      Como tudo tende ao fracionamento, cada vez mais é difícil entender, 

olhando para uma parte mínima, o todo de onde ela proveio. A parte 

mínima pode ser interessantíssima, mas é também importante entendê-la 

em relação a outras partes para vislumbrar questões maiores que estão para 

além dela. Seria muito bom que mais trabalhos de pesquisa buscassem as 

relações e deixassem um pouco de observar apenas especificidades das 

coisas específicas. Com isso, queremos dizer que trabalhos como o livro 

publicado ano passado (2016), Teatro(s) de rua do Brasil: a luta pelo 

espaço público, de Licko Turle e Jussara Trindade, são muito importantes 

por olharem para as artes cênicas de rua como um campo de estudo no 

qual se notam inúmeras semelhanças e alteridades de práticas diversas, 
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mas que, em última instância, estão no “mesmo barco”. Estudos mais 

gerais sobre campos de prática e pensamento estão em escassez, muito 

embora haja sobra de estudos específicos em demasia. 

5 – Enfim, nossa consideração final vem fechar a porta deste texto já olhando para 

aquela janela aberta logo ali, na qual iremos rapidamente nos debruçar para espiar, 

terminada esta primeira tarefa. Além das questões anteriores que acabamos de destacar 

e que independem do ponto de falar daquele que as aponta, há uma última coisa a 

destacar e que, nesse caso, diz respeito diretamente ao ponto em que chegamos depois 

de uma trajetória percorrida. Que nos desculpe a Academia pelos excessos de primeira 

pessoa, mas estamos certos de que ela um dia irá compreender que a trajetória pessoal 

de um artista-pesquisador é indissociável da pesquisa artística que ele realiza e que deve 

ser formalmente exposta. Dito isso, queremos destacar que o capítulo anterior é um 

começo tímido de um processo de organização e sistematização de um modo de 

trabalhar e criar artisticamente que está, obviamente, diretamente ligado ao pensamento 

e à visão de mundo deste autor que vos fala. No entanto, ao buscar ir da prática às 

reflexões e, na tentativa dessa sistematização, o que se pretende é que tal modo de 

trabalhar possa ser compartilhado e essa sistematização desenvolvida e aprofundada a 

tal ponto que, um dia, talvez venha a se configurar num método de criação ou mesmo 

num programa de cunho pedagógico que possa servir de base para a criação de espaços 

de pesquisa e formação no campo das artes cênicas de rua. 
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