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“[...] Cada ator tem obrigação de zelar e desenvolver o seu instrumental, sua voz, seu 

corpo: seu cavalo. (...) Devemos ser suficientemente fortes para poder reproduzir 

simultaneamente a maravilha e o horror do ser humano, a criatividade e a 

autodestrutividade de nós todos, homens, através desta difícil caminhada da vida. O 

nosso cavalo deve então se preparar para poder assumir todas estas formas, e por isso 

ele tem de ser constantemente reabastecido e renovado [...]”. 

 

Rubens Alves Corrêa 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigação apresenta uma proposta de treinamento corporal para atores a partir da 

utilização de elementos do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho em composição com jogos 

e improvisações teatrais para o teatro de rua. Tal articulação tem sua base conceitual construída a 

partir de um suporte teórico multirreferencial e visa à criação de ambientes férteis nos quais os 

atores, que já atuam ou que desejam atuar no teatro de rua, desenvolvam o estado de presença 

cênica. Tal estado é aqui identificado como “corpo em festa”. Com isso, a pesquisa explora 

percursos para que os atores aprimorem o seu potencial criativo, a sua expressividade e a 

interação com o dinâmico e imprevisível espaço da rua. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación propone un entrenamiento corporal para actores desde la utilización de 

elementos del “Jongo” y del “Mergulhão do Cavalo Marinho” con juegos y la improvisación 

teatral en teatro de calle. Esta articulación tiene su base conceptual construida desde un soporte 

teórico multi-referencial y tiene como objetivo crear entornos fértiles en que los actores, que ya 

están trabajando o desean  trabajar en el teatro de calle, desarrollen el estado de presencia 

escénica. Este estado se identifica aquí como “cuerpo en fiesta.” Con eso, la investigación 

explora caminos para los actores perfeccionen su potencial creativo, su expresividad y la 

interacción con el espacio dinámico e impredecible de la calle. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

This investigation presents a bodily training proposal for actors by merging elements from the 

“Jongo” and the “Mergulhão do Cavalo Marinho” to theatrical games and improvisation in the 

street theater. Such articulation has its conceptual basis constructed from a multi-referential 

theoretical support and aims at the creation of fertile environments in which the actors, who 

already work or who wish to work in the street theater, will develop the state of scenic presence. 

This is here identified as “body in party”. Thus the research explores routes for the actors to 

improve their creative potential, their expressiveness and the interaction with the dynamic and 

unpredictable space of the street. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A igreja diz: o corpo é uma culpa. 

A ciência diz: o corpo é uma máquina. 

A publicidade diz: o corpo é um negócio. 

O corpo diz: eu sou uma festa. 
 

 (GALEANO, 2007, p. 138). 

 

O entendimento do corpo como uma festa é uma das inspirações que movimentam a 

realização desta investigação, que consiste em promover ambientes férteis para o aprimoramento 

da criatividade e da expressividade dos atores que atuam ou desejam atuar no teatro de rua. 

Assim, pautado na observação dos comportamentos dos praticantes do Jongo, dos brincantes do 

Mergulhão do Cavalo Marinho e dos atores que se aventuram na atuação no teatro de rua, 

identifiquei um estado corporal que, nesta investigação, nomeei de corpo em festa, um estado que 

reflete os corpos dispostos, criativos, ágeis e atentos ao seu entorno. 

O Jongo é uma dança afro-brasileira que foi inserida no Brasil pelos negros do grupo 

etnolinguístico banto
1,

 na época da escravidão do negro africano e afro-brasileiro no país. As 

movimentações do Jongo carregam aspectos mágico-religiosos que também estão presentes nas 

músicas, denominadas “pontos”, e nas relações com os tambores, chamados angoma, tambu e 

candongueiro. Atualmente, o Jongo é também chamado de Caxambu e ocorre na região sudeste 

do país, nos municípios, zonas rurais e periferias dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. 

Diferente do Jongo, o Cavalo Marinho é um “brinquedo” próprio da região nordeste do país 

e ocorre em diversas comunidades da zona rural dos Estados de Pernambuco e da Paraíba.  Além 

das cenas construídas com coreografias, músicas e diálogos realizados por personagens 

denominadas “figuras”. Este “brinquedo” popular regional também é composto por diferentes 

danças dentre as quais se encontra o Mergulhão que é uma dança de aquecimento realizada por 

alguns brincantes no começo de uma sambada. Na realização do Mergulhão confluem diversão e 

                                                 
1
  Banto é o termo português que designa um grande grupo de línguas e dialetos negro-africanos; e foi utilizado pela 

primeira vez em 1862, por Wilhelm Bleek, filólogo alemão, que o empregou para caracterizar aqueles falares nos 

quais a palavra que nomeia os seres humanos é sempre - com pouquíssimas variações - ba-ntu (singular: mu-ntu), 

sendo ntu o radical e ba o prefixo plural. (LOPES, 2006, p. 17). 
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competitividade, assim, os brincantes buscam superar em agilidade, flexibilidade e inventividade, 

aqueles que, anteriormente, foram convocados a dançar no centro da roda. 

A utilização da prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho como um meio de 

treinamento corporal para os atores que atuam no teatro de rua foi uma escolha dentre as diversas 

possibilidades de trabalho corporal que podem ser oferecidas para esses atores. Essa escolha foi 

regida pela trajetória iniciada em 1999, em uma oficina
2 

de teatro de rua que foi oferecida pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), através de um projeto de iniciação e formação 

artística denominado Projeto Viver com Arte. 

No ano seguinte, juntamente com outros jovens atores, criei a Companhia de Teatro 

Popular Cirandarte e, simultaneamente, ingressei na Companhia de Teatro Popular da Bahia, 

criada no início dos anos 90 por um conjunto de artistas independentes, sob a direção do 

encenador e professor de teatro Luís Bandeira. Durante os três anos de atuação na Companhia de 

Teatro Popular Cirandarte e sete anos na Companhia de Teatro Popular da Bahia, além do 

exercício de ator, também confeccionei cenários, figurinos, adereços e máscaras teatrais, 

desenvolvendo outras competências relacionadas ao fazer teatral. 

A passagem por essas duas companhias foi uma valiosa contribuição para a construção da 

pedagogia teatral que venho aperfeiçoando e compartilhando com os diversos atores e alguns 

pesquisadores que fizeram parte dos projetos que antecedem a realização desta investigação aqui 

denominada Gingas
3 

de Corpos em Festa: O Jongo e o Mergulhão do Cavalo Marinho em 

Articulação Teórico-Prática para uma Atuação no Teatro de Rua. O primeiro projeto foi 

resultado das experiências desenvolvidas na Licenciatura em Teatro cursada na Escola de Teatro 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foi denominado Descobrindo-se Brincante (2006). 

Nesse projeto, a figura do brincante tornou-se uma referência de trabalho corporal, a partir da 

qual, objetivei que os participantes aprimorassem a sua capacidade inventiva através da prática de 

jogos e improvisações teatrais – as quais tinham como suporte o amalgamento do canto e de 

                                                 
2
  Essa oficina culminou com a montagem do Espetáculo de Teatro de Rua Cirandarte que foi dirigido pelo professor 

de teatro e encenador baiano Luís Bandeira, e construído a partir de brincadeiras infantis, cirandas e outras músicas 

do cancioneiro popular brasileiro. 
3
  Por possibilitar alguns equívocos em sua compreensão, o termo ginga merece desde já, uma explicação. Para isso 

recorro a Lopes (2006, p.109) que, dentre outras acepções, descreve esse termo como “[...] Bamboleio, gingação 

[…]”. Sem o menor esforço, reconheço essas duas palavras como sinônimos de balanço, de movimento corporal, 

de dança individual e de dança coletiva. Nesse sentido, o termo ginga aqui empregado, corresponde aos balanceios 

e movimentos das duas danças populares regionais aqui utilizadas. 
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outros elementos de algumas danças populares regionais como Coco, Ciranda, Cavalo Marinho, 

Frevo e Maracatu. 

O Projeto Descobrindo-se Brincante foi o embrião da monografia intitulada Danças dos 

Arteiros: Uma Vivencia Artística com a Colaboração do Jongo e do Jogo Teatral (2009). A 

vivência artística foi realizada no Ateliê Casarão – um pequeno espaço cultural voltado para o 

exercício e a difusão do teatro e da palhaçaria – situado no Município de Jundiaí no Estado de 

São Paulo. Essa monografia foi resultante das vivências teórico-práticas da Especialização em 

Linguagens da Arte, cursada no Centro Universitário Maria Antônia, um espaço de pesquisa e 

difusão de artes da Universidade de São Paulo (USP). A realização da referida monografia serviu 

de impulso para a elaboração do projeto de mestrado que foi realizado no Programa de Pós-

Graduação em Artes do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Nessa ocasião, me ocupei com as demandas do trabalho do ator no teatro de rua e com o Jongo 

realizado no Quilombo São José da Serra, situado na Fazenda São José, em meio às áreas verdes 

do Município de Valença, Rio de Janeiro.  

Como resultado do projeto de mestrado, apresentei a dissertação intitulada Do Jongo ao 

Jogo: Uma Proposta de Treinamento Popular para Atores (2011)
4
. E, para aprofundar as 

reflexões e propostas que foram anteriormente levantadas no mestrado, desenvolvo esta 

investigação, a partir da qual verifico a hipótese de que a articulação da prática do Jongo e do 

Mergulhão do Cavalo Marinho com os jogos e as improvisações teatrais gera ambientes férteis, 

que possibilitam que os atores desenvolvam o estado de corpo em festa e, consequentemente, 

aprimorem habilidades necessárias à atuação no teatro de rua. Como parte do processo de 

verificação dessa hipótese, delineio o teatro de rua que serve de campo para as observações 

acerca do trabalho dos atores, contextualizo o Jongo e o Cavalo Marinho e, em seguida, descrevo 

a articulação entre essas três atividades através da exposição dos dois laboratórios cênicos que 

foram realizados com diferentes atores durante o ano de 2013 e 2014.  

Dito isso, exponho, a partir de agora, algumas questões surgidas em meio ao 

desenvolvimento desta investigação e, simultaneamente, apresento parte das escolhas que fiz ao 

                                                 
4
 A dissertação completa está disponível no endereço eletrônico www.bibliotecadigital.unicamp.br mas, uma parte foi 

editada e publicada no livro cujas referências são: CONCEIÇÃO, Osvanilton de Jesus. Do Jongo ao Jogo: Uma 

Proposta de Treinamento Popular para Atores. In: Rituais e Linguagens da Cena: Trajetórias e Pesquisas em 

Corpo e Ancestralidade. ANDRAUS, Mariana Baruci Machado, CÔRTES, Gustavo & SANTOS, Inaicyra Falcão 

dos. [Orgs]. Curitiba - PR: CRV, 2012. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
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trilhar um percurso investigativo que foi composto por diversas idas a campo e pela elaboração 

de dois laboratórios cênicos que foram concretizados como campo de observação do trabalho dos 

atores na atuação do teatro de rua e da articulação entre a prática do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho com este fazer teatral. 

A primeira questão surgida em meio a esta articulação refere-se a escolha das danças 

populares regionais como meio de trabalho corporal para atores que atuam no teatro de rua: 

diante da grande oferta de práticas corporais que podem ser inseridas na atividade teatral, por 

que propor a prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho como meio de trabalho 

corporal para os atores que atuam no teatro de rua? A escolha dessas duas danças populares 

regionais como um meio de trabalho corporal para os atores que atuam no teatro de rua foi 

motivada, primeiramente, pela afinidade que tenho com estas danças. Em seguida, essa escolha 

foi fortalecida pela constatação de que as ocorrências dessas danças populares regionais criam 

ambientes férteis nos quais é possível desenvolver práticas e reflexões que abarcam o 

comportamento e a disposição corporal necessária aos atores que atuam no teatro de rua. 

Deste modo, configurei uma proposta de treinamento corporal que inicialmente foi 

impulsionada por minhas próprias experiências teatrais, e posteriormente, ganhou maior 

pertinência por construir proposições e reflexões que abrangem a todos os atores que atuam no 

teatro de rua. Neste sentido, a escolha dessas danças populares regionais foi um valioso caminho 

para acessar a inteireza e a desenvoltura corporal dos atores e, assim, possibilitar que os mesmos 

alcancem o estado do corpo em festa. 

Considerando a desenvoltura corporal como um ponto de partida, apresento a segunda 

questão norteadora desta investigação: como a prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho pode promover e auxiliar a desenvoltura corporal dos atores que atuam no teatro de 

rua? As práticas das danças populares regionais aqui utilizadas, quando somadas aos jogos e 

improvisações teatrais no teatro de rua, possibilitam que os atores potencializem seus corpos e, 

consequentemente, apresentem uma desenvoltura corporal na interação com os demais atores, 

com o público e com o espaço da rua. 

Quando os atores se disponibilizam e vivenciam as práticas dessas duas danças populares 

regionais, relacionando o fazer teatral com a dinâmica que as mesmas exigem dos corpos dos 
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seus dançadores
5
, eles também acessam a desenvoltura corporal que é um pressuposto comum a 

todos os artistas da cena. A desenvoltura corporal será sempre imprescindível aos atores que 

atuam no teatro de rua, seja manipulando bonecos, utilizando máscaras, interagindo com novas 

mídias ou utilizando aparatos como pernas de pau. Isso porque, a rua é um espaço constituído 

pelo livre trânsito de diferentes pessoas e pela ocorrência de diferentes acontecimentos. Na 

atuação no teatro de rua a desenvoltura corporal torna-se necessária porque, tanto o público como 

os atores são convidados a interagir com a constante dispersão que é promovida pelas diversas 

informações sonoras e visuais presentes na rua. 

O Jongo e o Mergulhão do Cavalo Marinho têm em comum a configuração espacial 

circular, no entanto, a atitude corporal dos dançadores é bem diferente quando se trata de uma 

dança e de outra. No Jongo, os dançadores formam uma grande roda com um par solista no meio 

e vão ao centro da mesma, quando desejam substituir um dos dançadores. No Mergulhão, os 

dançadores formam uma roda pequena e, por intermédio de um ritmo acelerado, convidam um ao 

outro, estabelecendo uma troca rápida e desafiadora, ao mesmo tempo em que mantem o centro 

da roda sempre ocupado por um dançador. 

Assim, ao praticar o Jongo de forma continuada, os atores podem atingir um estado de 

soltura corporal que permeia o seu comportamento e sua disponibilidade corporal na atividade 

cênica. Do mesmo modo, ao praticar o Mergulhão do Cavalo Marinho, os atores podem 

desenvolver uma atitude corporal, ágil, ativa e criativa que, quando é acessada na atividade 

teatral, possibilita-lhes um notório estado de prontidão cênica. Por fim, quando os atores somam 

esses dois estados corporais, apresentam corpos desenvoltos, ágeis, atentos, criativos e dispostos 

à realização de atividades cênicas na rua – um espaço aberto, atravessado por diversas 

sonoridades, por um extenso e diversificado conjunto de imagens e pela livre circulação de 

pessoas de diferentes procedências. 

                                                 
5
 O termo dançador é utilizado, tanto na prática com os atores como na escrita deste registro, para abranger uma 

percepção comum a todos os fazedores de danças populares brasileiras. Com isso, firmo desde já, que o termo 

dançador engloba as especificidades com que se nomeiam os fazedores do Jongo, ditos jongueiros, e os fazedores 

do Cavalo Marinho que se autodenominam brincantes, embora essa denominação não seja uma especificidade 

dessa dança. Considera-se brincante, aquele que toca, ou dança, ou canta, ou simultaneamente faz as três coisas em 

manifestações populares brasileiras, sobretudo na região nordeste do país. Pelo caráter lúdico e interativo destas 

manifestações, elas também são denominadas de “brinquedo”, e por isso seus fazedores chamam-se brincantes. 

Essa denominação é geralmente utilizada no âmbito das manifestações que não possuem grande proximidade com 

alguma intenção religiosa. É também comum que o aprendizado do brincante ocorra pela prática continuada das 

danças e pela realização das atividades que desempenham no cotidiano de sua comunidade. 
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Na rua, os atores reconhecem o público e este reconhece a atividade teatral. Nesse 

encontro, o consentimento do público torna legítima a presença dos atores, desde o momento em 

que estes se instalam nas ruas e delimitam o local de desenvolvimento da encenação. Sem o 

reconhecimento do público, o teatro de rua não existe. É neste espaço dinâmico, polifônico e 

policromático que o teatro de rua é desenvolvido. Por isso, em meio a um turbilhão de 

informações, os atores precisam adquirir uma aguçada percepção que lhes permita acessar e 

entender as dimensões físicas, as ligações históricas, as funções socioculturais e as relações que 

são tecidas nos espaços da rua além da presença da atividade teatral. 

As demandas da atuação no teatro de rua, assim como a dinâmica festiva, interativa e 

coletiva das danças populares regionais, foram inspirações para a criação de um conjunto de 

atividades corporais através das quais os atores podem aprimorar a sua expressividade, interagir 

com as dimensões do espaço da rua e ampliar a sua percepção sensório-motora na atuação no 

teatro de rua. Essas atividades corporais estão organizadas em três grupos: 

 

 As atividades de auto instalação visam à imersão dos atores no ambiente da rua e, são 

compostas por estímulos que lhes proporcionar o alongamento, o aquecimento corporal, 

a interação com seus pares e a apropriação do espaço da rua; 

 As atividades introdutórias visam à preparação dos atores para a realização dos jogos e 

improvisações teatrais e, diferenciam2-se das atividades de auto instalação, por serem 

desenvolvidas a partir da indicação de um tema ou questão, a serem trabalhados nos 

jogos e improvisações teatrais posteriores a sua realização; 

 As atividades de desenvolvimentos, isto é, os jogos e as improvisações teatrais que, além 

de promover o aperfeiçoamento da expressão corporal e do potencial criativo dos atores, 

também são meios de construção de cenas. 

 

Esses três grupos de atividades corporais se completam. Eles são aprofundados de acordo 

com a disponibilidade corporal dos atores envolvidos. Através dessas atividades, se configuram 

as reflexões e proposições que são estabelecidas com a interação entre a prática do Jongo e do 

Mergulhão do Cavalo Marinho com a atuação no teatro de rua. Além desse conjunto de 

atividades, também acessei as investigações e proposições de alguns artistas e pesquisadores que, 
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a partir de suas próprias práticas e investigações, teceram propostas e reflexões teórico-práticas 

que me auxiliaram na fundamentação, articulação e escolha dessas danças populares regionais 

como um meio de trabalho corporal para atores no teatro de rua. 

Para construir um suporte teórico que auxiliasse nas descrições e reflexões acerca do teatro 

de rua, acionei os seguintes pesquisadores: Alexandre Mate, pelas reflexões e dados sobre a 

existência do teatro de rua ao longo da história teatral; André Carreira, pelas investigações que 

desenvolveu acerca do teatro de rua no Brasil; Clélia Falletti e Fabrizio Cruciane, por trazerem 

referências que corroboram para o entendimento do teatro de rua em diferentes épocas e 

contextos; Eliene Benício de Souza, pelas preciosas descrições acerca do teatro de rua no 

nordeste do país; Fernando Peixoto, pelas relações estabelecidas entre o teatro de rua e outras 

expressões da cultura popular brasileira; Jessé Oliveira, pelas reflexões sobre o teatro de rua e sua 

participação social; Jussara Trindade Moreira, que olha o teatro de rua a partir de um 

entendimento da musicalidade como uma de suas potências; Licko Turle, que apresenta 

importantes descrições e reflexões sobre o teatro de rua no Brasil; e, Narciso Telles, por 

apresentar um olhar pedagógico a partir da prática do teatro de rua. 

Para coletar dados acerca das danças populares regionais fui até as comunidades e observei 

essas danças em seus contextos naturais. Nessa ocasião, fiz registros de imagens e organizei 

diários de campo que possibilitaram transformar em palavras, o que foi vivido nesses territórios 

sagrados nos quais configuram magias, mistérios e festas. Ao descrever o que foi testemunhado 

no âmbito dessas comunidades, acionei outro grupo de pesquisadores que também me auxiliou na 

condução das descrições, a saber: Alceu Maynard Araújo, pelas descrições acerca da cultura 

popular brasileira; André Paula Bueno, pelas descrições sobre o Cavalo Marinho; Carolina dos 

Santos Bezerra-Perez, pelas reflexões e descrições da pratica do Jongo; Érico José Souza de 

Oliveira, que descreve o Cavalo Marinho a partir de conexões com a prática teatral; Inaicyra 

Falcão dos Santos, que, em meio a construção de uma “proposta pluricultural de dança-arte-

educação”, apresenta reflexões que contribuem para o entendimento das danças de matriz 

africana nas práticas pedagógicas no âmbito nacional; Jorge Sabino e Raul Lody, pelas 

contribuições para o entendimento das danças de matriz africana; Maria de Lourdes Borges 

Ribeiro, pelas valiosas contribuições sobre o Jongo; e, Marianna Francisca Martins Monteiro, 
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pelas contribuições no entendimento de diversas danças populares regionais, dentre as quais 

encontra-se o Jongo. 

Outros pesquisadores que me forneceram determinados suportes teóricos, não se ocuparam 

com o estudo do teatro de rua e nem com as duas danças populares regionais aqui mencionadas, 

entretanto, as proposições e reflexões levantadas em suas práticas e investigações ganharam 

dimensões tão amplas que, sem grandes esforços, nortearam o entendimento das articulações aqui 

apresentadas. Dentre esses pesquisadores cito: Arnold Hauser, pelas contribuições para o 

entendimento das artes nos diferentes períodos da existência humana; Eugênio Barba, pelo 

suporte no entendimento da presença cênica; Margot Berthold, pelo suporte na imersão do teatro 

do passado; Marlene Fortuna, pelas contribuições no entendimento da voz do ator; Roger 

Caillois, pela abordagem do jogo; Sônia Machado de Azevêdo, pelas reflexões acerca do corpo e 

da expressividade do ator; e, Viola Spolin, pelas referências na organização de jogos teatrais. 

A partir da união dessas e de outras fontes teóricas com os suportes práticos advindos das 

danças populares regionais e dos dois laboratórios cênicos, além de elaborar um conjunto de 

reflexões e proposições que contemplam as demandas dos atores que atuam no teatro de rua, 

também cumpro o objetivo de contribuir com o entendimento e a difusão de um fazer teatral que, 

durante muito tempo, ficou à margem do conjunto de interesses de artistas e de pesquisadores de 

diferentes contextos - dentre os quais o ambiente acadêmico, que não é o único meio para a 

realização, difusão e investigação do fazer teatral. Quando se trata do teatro de rua, os principais 

e mais férteis locais para o desenvolvimento de práticas e reflexões, são os diversos coletivos 

teatrais de diferentes regiões do país. 

Faço essa constatação depois de acessar a Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR)
6
, um 

espaço nacional, físico e virtual que foi criado em Salvador - Bahia em março do ano de 2007 

após um encontro de integrantes de grupos de teatro de rua de diferentes regiões do Brasil. 

Participam da RBTR, artistas e pesquisadores relacionados com o teatro de rua, denominados 

“articuladores” os quais compartilham ideias, fortalecem pensamentos e dão continuidade às 

ações que são discutidas nos fóruns virtuais e nos encontros presenciais. 

                                                 
6
 Mais informações sobre a Rede Brasileira de Teatro de Rua podem ser acessadas nos endereços eletrônicos:      

http://rbtr.com.br/wordpress e http://teatroderuanobrasil.blogspot.br. 

http://rbtr.com.br/wordpress
http://teatroderuanobrasil.blogspot.br/
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Nos encontros presenciais da RBTR, é comum o compartilhamento de revistas, livros e 

outros registros compostos por relatos de experiências, descrições de processos criativos e 

exposição de modos de produção e atuação no teatro de rua. Através desses encontros dialoguei 

com coletivos teatrais de diferentes estados do país e, por isso, assinalo que estes coletivos, 

mesmo que não possuam qualquer tipo de vínculo com o âmbito acadêmico, têm contribuído de 

forma ampla com a teoria e a prática do teatro de rua no país. Deste modo, saliento que, apesar do 

crescente volume de produções bibliográficas oriundas de diferentes grupos teatrais do país, 

ainda não há, um conjunto satisfatório de referências teóricas sobre o teatro de rua, suas 

características e seus desdobramentos. Em função disso, também busco aumentar o conjunto de 

referências teóricas sobre o teatro de rua, contribuindo para o entendimento e a difusão desse 

modo de fazer teatral junto aos meios de produção bibliográfica nacional. 

Diante da exposição até aqui realizada torno evidente que a vontade de contribuir com o 

aumento de referenciais teóricos sobre o teatro de rua, o desejo de organizar uma proposta de 

treinamento teatral fundamentada no teatro de rua e a necessidade de criar ambientes para o 

encaminhamento de minhas próprias reflexões e criações artísticas formam uma tríade que 

inspira e, ao mesmo tempo, justifica a concretização desta investigação. Assim, me aventuro na 

concretização da árdua tarefa de transpor, através de limitadas palavras, as riquezas contidas nas 

vivências e nas existências das danças populares regionais e do teatro de rua. 

Na organização das palavras que formam esta tese, me inspirei no trabalho de um tecelão, e 

assim, busquei identificar o caminho que o mesmo faz ao confeccionar uma peça: primeiro, ele 

seleciona os fios, em seguida agrupa-os, ordenando-os de acordo com suas cores; depois de nutrir 

o tear, emparelhando os fios lado a lado, ele começa a tecer. Nesse momento, fios são trançados 

com fios e, por intermédio das mãos ágeis, atenciosas e criativas do tecelão, dão corpo a uma 

nova peça. Tal como um tecelão seleciona e agrupa os fios de acordo com o desenho que deseja 

conferir à sua peça, selecionei as ideias e as palavras que evidenciam os motivos que 

impulsionam as articulações estabelecidas entre os jogos, o Jongo e o Mergulhão do Cavalo 

Marinho, como meio de trabalho corporal para os atores no teatro de rua. 

Esta tese possui oito seções: Seção I - Introdução; Seção II - Considerações Iniciais: Pistas 

para Nortear o Caminho; Seção III - Teatro de Rua: Uma Prática entre o Céu e o Chão; Seção 

IV - O Jongo: Uma Dança Popular Regional Afro-Brasileira; Seção V - O Cavalo Marinho: Um 
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“Brinquedo” Popular Regional Forjado entre o Trabalho e a Festa; Seção VI - Os Caminhos 

para um Corpo em Festa no Teatro de Rua; Seção VII - Os Laboratórios Cênicos e seus 

Processos Criativos e Seção VIII - Considerações Finais. 

A Seção I é composta pela presente introdução. A Seção II é configurada a partir da 

necessidade de descrever, brevemente, as articulações que estabeleço para elaborar uma proposta 

de treinamento corporal para os atores que atuam no teatro de rua e, do mesmo modo, 

contextualizar algumas reflexões e escolhas metodológicas antes de apresentar as descrições do 

teatro de rua, do Jongo e do Cavalo Marinho. Nesta seção, exponho alguns suportes teórico-

práticos, traço um mapa metodológico que denota o procedimento adotado na concretização desta 

investigação e apresento reflexões e descrições para o entendimento da concepção de corpo em 

festa e do jogo. 

Na Seção III apresento alguns dados da história da humanidade para trazer uma descrição 

do teatro de rua que desenvolvo e no qual acredito, um teatro que passa pelo meu corpo e pela 

minha memória. Em seguida, delineio o trabalho dos atores inseridos no teatro de rua e construo 

uma reflexão sobre as práticas teatrais no contexto nacional. Na Seção IV descrevo o Jongo e os 

elementos que são comuns a essa dança, independente da comunidade de sua ocorrência. Na 

Seção V apresento as configurações do Cavalo Marinho, exponho o perfil dos brincantes que o 

desenvolvem; a estreita relação entre esse “brinquedo” popular regional e o trabalho realizado no 

contexto em que os brincantes vivem; e, também apresento algumas descrições e ilustrações das 

figuras que são corporificadas pelos brincantes na ocorrência do Cavalo Marinho. 

Na Seção VI descrevo as atividades corporais que foram elaboradas com base nas práticas 

do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho e com foco nas demandas do trabalho dos atores 

que atuam no teatro de rua. São duas sequências de alongamento corporal e dez jogos teatrais 

identificados por nomes específicos que auxiliam no reconhecimento dos objetivos dos mesmos. 

Na Seção VII descrevo as relações estabelecidas entre as duas danças populares regionais, os 

jogos e as improvisações teatrais, através das descrições dos dois laboratórios cênicos que 

culminaram com os processos criativos dos espetáculos de teatro de rua Certa Feita (2013) e 

Morte e Vida Severina (2014), ambos encenados sob a minha direção. 

Na Seção VIII aponto o lugar onde foi possível chegar com a realização desta investigação. 

Mas, saliento, desde já, que não apresento este lugar de chegada como um ponto final e sim, 
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como um lugar fértil para a continuação desta investigação em outros contextos. Neste sentido, as 

propostas aqui levantadas não são postas como verdades irrevogáveis e, ainda assim, os 

espetáculos resultantes dos dois laboratórios cênicos são entendidos como valiosas possibilidades 

de experimentação e aprendizado teatral.  

Por fim, apresento os apêndices: no Apêndice A encontra-se o texto do Espetáculo Certa 

Feita, texto dramático que foi produzido a partir das improvisações e rodas de conversas do 

primeiro laboratório cênico; no Apêndice B listo algumas imagens das atividades corporais do 

primeiro laboratório cênico e do processo de criação cênica que foi realizado no mesmo; no 

Apêndice C igualmente exponho algumas imagens do segundo laboratório cênico e do processo 

de criação do Espetáculo Morte e Vida Severina. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: PISTAS PARA NORTEAR O CAMINHO. 

 

“Pra bom entendedor, meia palavra basta”. 
 

Dito Popular. 

 

Os ditos populares são, habitualmente, utilizados em diálogos e situações desenvolvidas em 

contextos informais. Entretanto, amparado pelas referências empíricas que fazem parte da 

sabedoria popular, que tanto me encanta e seduz, emprego este dito popular como um impulso a 

partir do qual, começo a tecer as considerações iniciais que, como o próprio nome já denota, 

precisam ser acessadas no primeiro momento da leitura deste registro de experiências, reflexões e 

proposições teatrais que tem como parâmetro a prática do Jongo, do Mergulhão do Cavalo 

Marinho e do teatro de rua. 

Penso que, se “meia palavra” é suficiente para um “bom entendedor”, qual será a medida da 

palavra para um bom emissor? E, ainda, o que seria um bom emissor? Não sei as respostas para 

estas questões, mas, para evitar equívocos no entendimento dos temas aqui tratados, ordeno as 

palavras de modo que mantenham os sentidos e as intenções com que foram grafadas. Com 

referência à utilização da palavra, revelo que, ao escrever este registro de experiências, tive o 

receio de desenvolver uma escrita que não fosse suficientemente capaz de abarcar as dimensões 

dos processos artísticos vividos. Por isso, pensei como Colla (2013, p. 35) que indaga: “Será que 

damos conta da imensidão que parece ser essa história de narrar, de transformar em palavras as 

experiências vividas?” 

Refletindo sobre essa questão, primeiro, cheguei ao entendimento que, qualquer escrita que 

tenha como base uma vivência artística, será sempre uma síntese em relação ao que foi realizado. 

Em seguida, estabeleci como critério de escrita, a contextualização dos impulsos que compõem 

esta investigação, construída a partir do amalgamento de jogos e improvisações teatrais no teatro 

de rua, com as práticas de duas danças populares regionais, o Jongo e o Mergulhão do Cavalo 

Marinho. Assim, ao contextualizar os impulsos que compõem esta investigação, ora enveredo por 

uma escrita objetiva em que esses suportes norteiam as reflexões apresentadas, ora desenvolvo 

descrições pautadas em percepções e sensações vivenciadas com a realização dos dois 

laboratórios cênicos que foram desenvolvidos nesta investigação. 
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Nesse momento, revelo que a prática teatral me possibilitou acessar alguns referenciais 

teóricos e me manteve no caminho que almejei percorrer. No tocante ao Jongo, saliento que, por 

se tratar de uma prática cultural ligada a crenças mágico-religiosas, nem tudo que foi observado e 

vivido nas comunidades é revelado pelas palavras aqui organizadas. Referente ao Cavalo 

Marinho, mesmo contextualizando a ocorrência desse “brinquedo” popular regional, nas 

proposições apresentadas aos atores utilizo apenas uma de suas partes específicas, o Mergulhão. 

Algumas adequações foram necessárias nos referenciais teóricos utilizados para auxiliar as 

descrições do Jongo e do Cavalo Marinho. Pois, para entender essa dança e esse “brinquedo” 

popular regional foi preciso ir além da repetição de suas músicas e movimentações. Foi 

necessário interagir com as comunidades que as desenvolvem e, nesse contexto, buscar a história 

de vida dos seus fazedores, porque, a profundidade dessas danças também é revelada no 

cotidiano dessas comunidades. Deste modo, os suportes práticos para a realização desta 

investigação são: as práticas com danças populares regionais, as vivências teatrais e a observação 

dos atores de diferentes grupos de teatro de rua.   

 

2.1 O CORPO EM FESTA: UMA PRESENÇA CRIATIVA EM CENA 

 

Os referenciais comportamentais que fundamentam a concepção de corpo em festa estão 

tanto nos artistas de rua que, a partir da utilização de diversas linguagens artísticas, potencializam 

seus corpos na apropriação dos espaços da rua e na interação com um grande e variado público; 

tanto nos jongueiros, que reverenciam seus ancestrais com os cantos e os movimentos de seus 

corpos, como também, nos brincantes do Cavalo Marinho que, no momento do Mergulhão, se 

divertem, se desafiam e se superam em criatividade e destreza corporal.  

Ao apontar o corpo em festa como uma presença criativa em cena, me refiro a duas 

expressões comumente utilizadas no contexto teatral: a presença cênica e o potencial criativo dos 

atores. Diferentes artistas e pesquisadores trataram do estado de presença do ator, em meio as 

suas respectivas investigações acerca das práticas teatrais. Cada um nomeou este estado corporal, 

de acordo com os critérios que lhes foram pertinentes. Referindo-se ao uso da presença no 

contexto teatral, Roubine (1998, p. 29) assinala: 
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Noção ao mesmo tempo misteriosa e muito clara para o profissional ou o frequentador 

assíduo. Essa presença é, no fundo, a violência que uma encarnação exerce sobre mim. 

Se eu tiver diante de mim um fenômeno que não me dá mais a sensação de simulacro, de 

uma hábil imitação do desespero, mas sim a de um desespero real gritado por um ser 

humano real, a minha imobilidade e a minha passividade tornar-se-ão de um só golpe 

insuportáveis e inevitáveis: fascinado, fico olhando sem intervir, e sem poder liberar-me 

do meu fascínio. 
 

Neste momento, Barba e Savarese (2012, p. 15) se aproximam das descrições apontadas 

Roubine (1998) ao dizer que: 

 

Certos atores ocidentais e orientais possuem uma qualidade de presença que impacta o 

espectador imediatamente, obrigando-o a olhá-los. Isso acontece mesmo quando fazem 

uma demonstração técnica, fria. Em situações desse tipo, os atores não expressam nada; 

no entanto, neles existe uma espécie de núcleo de energia, como se fosse uma irradiação 

sugestiva e sábia, ainda que não premeditada, que captura nossos sentidos. Durante 

muito tempo achei que fosse uma 'força' particular do ator, adquirida após anos e anos de 

experiência e de trabalho, uma qualidade técnica especial. Mas o que chamamos de 

'técnica' é uma utilização específica do nosso corpo. 
 

Colaborando com o entendimento da presença cênica, Pavis (2007, p. 305) também aponta 

que “Ter presença, é, no jargão teatral, saber cativar a atenção do público e impor-se; é também, 

ser dotado de um 'quê' que provoca imediatamente a identificação do espectador, dando-lhe a 

impressão de viver em outro lugar, num eterno presente”. É certo que um ator com presença 

cênica cativa a atenção do público, e os exemplos descritos anteriormente não me permitiriam 

discordar disto. Mas aqui, direciono o olhar para a energia que os atores precisam desenvolver 

para se encontrar em estado de presença. E, neste sentido, Azevedo (2009, p. 180) possibilita 

mais aproximação entre a concepção de presença e a minha concepção de corpo em festa: 

 

Quando um ator está realmente presente, concentrado no que faz, seu corpo ilumina-se. 

Toda a sua energia está voltada, todo o tempo, para os objetivos a que se propôs: uma 

grande integração entre seu corpo, seus afetos e sua mente manifesta-se num tipo 

especial de brilho. E é esse brilho o resultado de sua energia vital corretamente 

direcionada; esse estado de inteireza garante ao ator uma marcante presença, mesmo na 

mais completa imobilidade. 

  

Quando Pavis (2007) diz que “ter presença é ser dotado de um 'quê' que provoca 

imediatamente a identificação do espectador”, é possível que ele esteja se referindo ao corpo 

iluminado do ator , como foi apontado por Azevedo (2009) como um resultado da concentração e 

da integração das energias que envolvem o ator na esfera física, emocional e psíquica. Sobre a 



30 

 

integração de energia, Barba e Savarese (2012, p. 53) assinalam “O ator pode partir do físico ou 

do mental: não importa, basta que, passando de um para o outro, ele construa uma unicidade”. 

A integração de energias ou a “unicidade” é também encontrada nas práticas de diferentes 

danças populares regionais do Brasil. Ao apreciar essas danças, observo que os dançadores 

utilizam suas crenças, suas histórias pessoais e coletivas, suas atividades diárias e sua necessidade 

de lazer como sustentáculos para o desenvolvimento de suas danças. Quando acesso o cotidiano 

das comunidades das quais emergem as danças populares regionais, ou quando olho para as 

práticas dessas danças com um pouco mais de atenção, percebo que elas estão no cotidiano dos 

dançadores, convocando seus corpos a vivê-las a todo o momento. É nesse cotidiano que se 

potencializa e organiza a força vital que os anima, movimenta e põe em constante diálogo com a 

dinâmica que move o mundo. 

Ao falar do corpo em estado de festa, recorro a uma valiosa lembrança de um casal 

dançando Jongo em um vasto terreno de terra vermelha. O casal realizava diferentes movimentos 

com leveza e graciosidade, o homem rodopiava, virava e, entre um giro e outro, abria os braços 

como se fosse abraçar a mulher que, também rodopiava, balançando as ancas e batendo, com 

suavidade, os pés no chão. Os dois corpos estavam totalmente envolvidos na realização desta 

dança. A mulher, ora segurava sua saia rodada, ora a deixava livre, permitindo que se abrisse e 

ocupasse uma maior dimensão do espaço. O homem, lançando-se em várias direções, dilatava seu 

corpo de modo que, parecia ser maior do que realmente era. Quando firmava os pés no chão e 

elevava os braços acima da própria cabeça, direcionava o olhar para um sentido de ligação entre a 

terra e o céu. 

Nesse momento, também me recordo do percurso criativo de um ator que, dentre os atores 

que participaram dos dois laboratórios cênicos que foram realizados como espaço de observação 

e aplicação das atividades práticas desta investigação, apresentou um comportamento que elucida 

muito bem o resultado pretendido com a articulação das práticas do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho com os jogos e a improvisação teatral no teatro de rua. No começo das práticas 

teatrais, o referido ator não apresentava movimentações conscientes e sua expressividade estava 

limitada a repetição de gestos cotidianos de pequenos esforços. No entanto, à medida que passou 

a praticar o Jongo e o Mergulhão do Cavalo Marinho antes dos jogos e improvisações teatrais, o 
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ator foi apresentando uma significativa mudança na sua habitual disposição corporal para a 

atuação no teatro de rua. 

Com base nesse relato, asseguro que, tanto o casal de dançadores, tanto o ator, aqui 

mencionado, tem em comum o corpo em festa, um estado corporal igualmente encontrado no 

teatro, nas danças populares regionais e, em outras práticas artísticas que também têm o corpo 

como um espaço de concretização da arte. Não obstante, mantendo o destaque para o processo 

vivenciado em um dos laboratórios cênicos, exponho ainda que, ao desenvolver uma atitude 

corporal mais atenta, flexível e disponível à atuação no teatro de rua, o referido ator explorou 

diferentes possibilidades de criação e composição de personagens e, assim, criou e expôs para o 

diversificado público da rua, três personagens das quais apresento as imagens a seguir: 

 

Figura 01 – Imagem do Retirante e do Coveiro, as duas primeiras personagens corporificadas pelo ator 

Wellington Rosário no segundo laboratório Cênico.  

 

         

Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 02 – Imagem da Cigana, a terceira personagem corporificada pelo ator Wellington Rosário no segundo 

laboratório Cênico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Quando observo os corpos dos dançadores por intermédio de uma perspectiva que 

ultrapassa o desenho dos movimentos que eles realizam, constato que, tanto seus júbilos, como as 

suas consternações estão presentes nos movimentos das suas respectivas danças. Nessa 

observação, também noto que, mesmo nascendo dos impulsos pessoais, suas danças também 

carregam as crenças, os comportamentos e os traços socioculturais do coletivo em que esses 

dançadores estão inseridos. 
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O estado de presença observado nos dançadores do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho não é gerado somente durante a realização destas danças. O corpo em festa surge em 

meio à prática das danças, porque foi anteriormente construído no cotidiano, na relação diária que 

estabelecida entre os dançadores e os elementos impulsionadores da potencialidade de seus 

corpos. Assim, para que os atores desenvolvam um estado de presença, tendo como caminho a 

prática destas duas danças populares regionais, é preciso que construam sentidos que estão além 

da realização dos movimentos e, seguidamente, transponham esses sentidos no desenvolvimento 

de suas práticas teatrais. É preciso que os atores construam experiência com a prática do Jongo e 

do Mergulhão do Cavalo Marinho, para que entendam os comportamentos e a potencialidade 

corporal dos dançadores dessas danças. 

Em meio às reflexões trazidas pelo seu sistema de jogos teatrais, Spolin (2005, p. 3) diz: 

“Experienciar é penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa 

envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo”. De acordo com essa ideia, 

Larrosa (2002, p. 21), assinala que a experiência é “O que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca e não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”. Com base nesta perspectiva de 

experiência, assinalo que para acessar o corpo em festa, os atores precisam “penetrar no 

ambiente” destas duas danças populares regionais e ser por elas atravessados e tocados. 

Ao construir experiência com a prática destas duas danças populares regionais, os atores 

acessam uma energia pessoal que, em diferentes proporções, pode potencializar seus corpos, 

preparando-os para o exercício cênico e possibilitando o florescimento de habilidades dentre as 

quais se encontra a inventividade – outro componente encontrado na concepção de corpo em 

festa. O potencial criativo não é um privilégio dos atores, mesmo que estes sejam, por excelência, 

capazes de provocar diferentes emoções e reflexões a partir de textos – que podem dizer de modo 

alto e bem articulado – em concordância com movimentos – que podem ser realizados com 

verdade e desenvoltura corporal. Por isso, saliento desde já que, o potencial criativo é uma 

característica inerente ao ser humano, independentemente de suas atribuições. 

Observando os processos que envolvem os primeiros passos que damos quando crianças, 

constatei que, desde cedo, aprendemos a exercitar a capacidade de apreensão de informações e 

reutilização das mesmas em nosso favor. Primeiro engatinhamos, depois, observando as pessoas 

com quem convivemos, passamos a imitá-las e, quando nos sentimos prontos, nos aventuramos 
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na realização dos primeiros passos. Fazemos isso com o auxílio de coisas e pessoas, até que, 

passamos a caminhar sozinhos e, se tomamos algum tombo, ficamos relutantes por um tempo até 

surgir nova coragem de caminhar. 

Ainda quando somos crianças, começamos a perceber e investigar os diferentes aspectos 

que nos rodeiam, então, a partir da percepção das cores, das formas, das criaturas animadas e 

inanimadas, do tempo e dos espaços, iniciamos uma jornada criativa e não paramos mais até que 

acabe a nossa própria vida. Na infância, somos essencialmente seres inventivos, criamos coisas, 

pessoas, situações e lugares até nunca antes visitados. Nesta época da vida, tudo serve como 

matéria prima para a invenção: uma sombra, um caco de telha, um pedaço de madeira, um som, 

uma sucata de um eletrodoméstico, uma embalagem de alimento e outras coisas encontradas 

quando emerge a necessidade de criação. 

Voltando a revirar o baú de minhas memórias, acesso uma longínqua lembrança de quando 

era criança e transformava camas, sofás, bancos e cadeiras em aviões, barcos, carros e 

espaçonaves gigantescas. Recordo-me também que, nessa época, um cabo de vassoura, um galho 

seco ou qualquer outra coisa similar eram facilmente transformados em cavalos e o meu corpo de 

criança assimilava o comportamento típico de um cowboy e, assim, desenvolvia os movimentos 

que validavam a matéria transformada em elemento da brincadeira. 

Com este relato, evidencio o quão disponível à imaginação e à criatividade encontra-se o 

corpo das crianças. Nessa época, usufrui-se de uma liberdade criativa que vai se perdendo na 

mesma proporção em que se tornam adultos. Com base nisso, constato que, assim como os 

corpos das crianças estão livres para a criatividade, os corpos dos atores, se referenciados pela 

figura das crianças que brincam, também poderão gozar de uma determinada liberdade que 

possibilite o desenvolvimento do seu potencial criativo. Esse abandono da liberdade criativa que 

é identificada na infância, também é reconhecido por diversos artistas e pesquisadores dentre os 

quais cito Corrêa7 que, em meio a suas reflexões sobre o trabalho do ator, diz: 

 

A recuperação da liberdade da infância através da vida adulta foi sempre uma das 

minhas metas; a criança é uma fonte incrível de informação artística - e a criança que 

                                                 
7
  Ator e diretor teatral Rubens Corrêa (1931-1996). Trecho do texto Ensinamentos, Conselhos e Recomendações 

para Atores que foi transcrito a partir da palestra proferida á jovens atores na aula inaugural da Casa de Artes de 

Laranjeiras no Rio de Janeiro no dia 12 de março de 1984. O texto completo pode ser acessado em diferentes 

endereços eletrônicos dentre os quais cito: http://www.grupotempo.com.br/tex_rubens.html. 

http://www.grupotempo.com.br/tex_rubens.html
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nós fomos recuperada através do nosso lado lúdico tão atrofiado pelo correr dos anos, 

pode nos servir de guia, mas um guia muito especial, que caminha alegre e 

despreocupado, que sabe descobrir o mágico dentro do cotidiano intuitivamente 
 

“A recuperação da liberdade da infância através da vida adulta” é uma valiosa sugestão que, 

além de apontar para o desenvolvimento do potencial criativo dos atores, também sugere a 

espontaneidade como um caminho para a fruição do comportamento criativo. Colaborando com 

essa reflexão, Spolin (2005, p. 4) diz “A espontaneidade cria uma explosão que por um momento 

nos libera de quadros de referência estáticos, da memória sufocada por velhos fatos e 

informações, de teorias não digeridas e técnicas que são na realidade descobertas de outros”. 

Neste sentido, assinalo que a “espontaneidade” gera caminhos que direcionam os atores 

para um estado de inteireza, o qual culmina numa nudez psicofísica em que a memória e a 

imaginação impulsionam o florescer do potencial criativo que, por sua vez, fortalece os atores na 

aventura da criação cênica. Assim, através das memórias emotiva, sensorial e corporal, os atores 

acessam vivências, sensações e informações passadas que lhes possibilitam criar novos sentidos 

para a realidade cênica. As experiências passadas, quando devidamente acionadas, podem 

contribuir com o desenvolvimento da criatividade e, ao mesmo tempo, evitam que os atores se 

percam em sua própria nudez, caindo assim, na inércia criativa. 

No contexto teatral, é difícil falar de memória sem visitar as reflexões e proposições 

teatrais, que foram elaboradas por Stanislavski (2010, p. 208-209) que, dentre tantas outras 

proposições teatrais, defendeu que “Principalmente os artistas, são capazes de recordar e 

reproduzir não só coisas que viram e ouviram na vida real como, também, nas suas imaginações, 

coisas não vistas nem ouvidas”. E, aprofundando a sua reflexão acerca do potencial imaginativo 

dos atores, também diz: “Do mesmo modo que sua memória visual pode reconstruir uma imagem 

interior de alguma coisa, pessoa ou lugar esquecido, assim também sua memória afetiva pode 

evocar sentimentos que você já experimentou”. (Idem, p. 207). 

Nas artes teatrais, a imaginação se constitui como um dos princípios do ato criador. 

Comumente imaginamos as coisas e depois nos empenhamos em desenvolvê-las, em torná-las 

concretas. Assim, a memória contém informações que servem de material para a imaginação e 

essa traz elementos que desencadeiam o ato criativo, concretizado no presente, como aponta 

Salles (2013, p. 104-105) quando diz que “A imaginação é o ato criador da memória”. 
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Por que acessar a imaginação e a memória nesse trajeto no qual busco refletir sobre os 

componentes da concepção de corpo em festa? É simples! Porque desejo tocar o potencial 

criativo dos atores a partir do material que eles possuem e, neste sentido, a memória e a 

imaginação também são caminhos que me levam ao potencial criativo dos mesmos. E também, 

porque é preciso coordenar a imaginação para que ela não se desvie do que é verdadeiro para os 

próprios atores, sem verdade os atores não conseguem desnudar-se e assim, não constroem o 

sentido da experiência anteriormente evidenciado por Spolin (2005) e por Larrosa (2002), não 

acessam a liberdade criativa da criança e, por fim, não chegam ao estado de inteireza que 

identifico como corpo em festa. 

Todos os atores podem fazer uso desta proposição, mas, para os atores que atuam no teatro 

de rua, o potencial criativo é uma das necessidades que a prática lhes impõe, pois, 

costumeiramente, precisam driblar diferentes imprevistos com respostas criativas. Por isso, para 

desenvolver o potencial criativo, esses atores precisam desnudar-se, ficando atentos às suas 

mentes e aos seus corpos na vida e na prática teatral que é um exercício criativo. Quando se 

desnudam, os atores livram-se da tensão muscular, da rigidez das formas preestabelecidas, da 

impotência criativa e abrem seus campos de percepção para acessar o corpo em festa e assimilar 

as informações que se encontram ao seu redor. 

O processo de nudez dos atores acontece de seu interior para o seu exterior. Eles se tornam 

nus quando ambicionam a nudez, por isso, a intencionalidade presente neste estado de psicofísico 

merece ser observada com atenção no entendimento da concepção de corpo em festa. Quando 

objetivam a nudez, os atores se predispõem a aventurar-se pelos caminhos incertos da experiência 

criativa, nesse momento, os erros passam a ser entendidos como possibilidades de acerto e os 

acertos passam a não ter grande importância. 

Os atores que atuam no teatro de rua devem aprender a desnudar-se para melhor fluir entre 

os caminhos tortuosos trilhados nos espaços da rua. Precisam exercitar um olhar sensível e 

investigativo que lhes permita captar tudo que pode favorecer o aprimoramento de seu potencial 

criativo. De acordo com Gastal (2006, p. 171: “O olhar é um sentindo consciente, mas a visão vai 

além do que o olho parece captar; se olhar é um sentindo fisiológico, a visão é uma construção 

histórico-cultural e, como tal, condicionada pela época”. Por isso, mais que um olhar, entendo 
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que os atores precisam construir uma visão que lhes permita perceber o que se encontra além das 

imagens e das sonoridades que o espaço da rua possui.  

Diante das exposições até aqui apresentadas, saliento que, o corpo em festa que assinalo 

como uma presença criativa em cena é a unificação de comportamentos, habilidades e estados 

corporais dentre os quais se evidencia a inteireza e a presença cênica. A concepção de corpo em 

festa abarca o estado psicofísico a que chamo de nudez, a capacidade expressiva, a noção rítmica, 

a percepção espacial, a soltura corporal e a disponibilidade para a atuação no espaço da rua. 

 

2.2 O JOGO: UMA PONTE ENTRE PRÁTICAS CORPORAIS 

 

 Através das ocorrências dos jogos as diferentes práticas corporais são amalgamadas de 

modo que, promovem a preparação dos atores para a atuação no teatro de rua. Neste sentido, 

além de funcionar como um meio de ligação entre as práticas do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho com as demandas da atuação no teatro de rua, os jogos também possibilitam o 

treinamento das habilidades corporais dos atores, fornecem materiais que enriquecem o repertorio 

dos mesmos e geram impulsos que contribuem para a criação e composição de cenas. 

No contexto teatral, o termo jogo é utilizado com diferentes sentidos e, por isso, é sempre 

acrescido de alguma palavra que direciona, informa e limita o entendimento do mesmo. Por 

exemplo, quando utilizamos a expressão jogo de cena, estamos nos referindo aos 

comportamentos que denotam o modo de pensar e agir dos atores em cena. Não obstante, também 

se utiliza a expressão jogo de palavras na identificação de um determinado tratamento observado 

no texto dito ou escrito. 

As acepções que este termo possui no contexto teatral não se resumem nesses dois 

exemplos, existem ainda, outras expressões que são iniciadas pela palavra jogo. Para refletir 

sobre a concepção de jogo que serve a esta investigação, recorro, primeiramente, a Huizinga 

(2008, p. 33) que, em meio as suas reflexões sobre o jogo, elaborou a seguinte definição: 

 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 
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sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da 'vida 

quotidiana'. 

  

Os jogos aqui propostos são atividades de envolvimento corporal, psicológico e emocional, 

que possuem “limites de tempo e de espaço” e “regras livremente consentidas” e reconhecidas 

como pressupostos para o desenvolvimento dos mesmos. Tratando-se dos jogos inseridos no 

contexto teatral, pelo menos no teatro de rua que é o parâmetro aqui utilizado, os “sentimentos de 

tensão e de alegria” não devem ser listados como princípios, porque eles podem existir ou não, a 

depender de um conjunto de questões que envolvem desde a disponibilidade dos atores até os 

objetivos com os quais os jogos são desenvolvidos. 

Para compreender o jogo numa dimensão mais ampla, cito também Caillois (1990, p. 29-

30) que, caminhando no mesmo sentido de uma definição de jogo, aponta o mesmo como uma 

atividade: 

 
1. – livre: uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo perderia de imediato a 

sua natureza de diversão atraente e alegre; 2. – delimitada: circunscrita a limites de 

espaço e de tempo, rigorosa e previamente estabelecidos; 3. – incerta: já que o seu 

desenrolar não pode ser determinado nem o resultado obtido previamente, e já que é 

obrigatoriamente deixada à iniciativa do jogador uma certa liberdade na necessidade de 

inventar; 4. – improdutiva: porque não gera nem bens, nem riqueza, nem elementos 

novos de espécie alguma; e, salvo alteração de propriedade no interior do círculo dos 

jogadores, conduz a uma situação idêntica à do início da partida; 5. – regulamentada: 

sujeita a convenções que suspendem as leis normais e que instauram momentaneamente 

uma legislação nova, a única que conta; 6. – fictícia: acompanhada de uma consciência 

específica de uma realidade outra, ou de franca irrealidade em relação a vida normal. 
  

A dimensão livre que o jogo possui liga-se ao estado de liberdade que os jogadores podem 

adquirir. Por isso, da mesma forma que o “sentimento de tensão e de alegria”, no contexto teatral, 

o sentido de liberdade deve ser entendido como um aspecto facultativo que os atores podem 

desenvolver ou não. Ao fazer esta constatação, não me oponho a Spolin (2005, p. 6) quando a 

mesma defende que “o primeiro passo para jogar é sentir liberdade pessoal”. Mas, saliento que, 

no contexto teatral, a “natureza de diversão atraente e alegre” torna-se flexível, do mesmo modo 

que, a “liberdade pessoal” que deve permear os jogos e possibilitar que os atores se encontrem 

desenvoltos na realização dos mesmos, pode acontecer ou não. 

A natureza “incerta” do jogo torna-se ainda mais acentuada neste espaço imprevisível que 

abriga um diversificado fluxo de pessoas e suporta a confluência de diferentes acontecimentos. 

Aproximando-se da imprevisibilidade da rua, numa proporção bem menor, os atores também se 
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tornam imprevisíveis na presença do público quando se sentem estimulados a explorar sua 

capacidade criativa. Por isso, o percurso do jogo não pode ser assegurado e, do mesmo modo, não 

pode ter “o resultado obtido previamente”. 

Ao mencionar uma ideia de “resultado” no jogo, tenho o olhar direcionado para o que 

Caillois (1990) apontou a natureza “improdutiva” do jogo. É certo que, enquanto atividade 

inserida no contexto teatral, o jogo “não gera nem bens, nem riqueza”, mas não entendo que seja 

uma atividade improdutiva porque, além da mudança de comportamentos, o jogo gera o 

aperfeiçoamento das habilidades daqueles que o praticam. E, neste sentido, quanto mais se joga, 

mais aptos torna-se a realizar novos jogos. 

Caillois (1990) também descreve o jogo como uma atividade “regulamentada” e “fictícia”. 

A primeira destas características refere-se à existência de regras que, como já foi apontada por 

Huizinga (2008) são “livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias”. No jogo teatral, 

as regras têm servido como bússolas que orientam os atores. Por exemplo: ao formar uma roda e 

solicitar que os atores se apresentem, desenvolvendo uma pequena sequência de movimentos, um 

após o outro, geralmente, identifica-se um comportamento de espera que dificulta o andamento 

do jogo. Mas, quando é estabelecida a regra de não deixar o centro da roda vazio, os atores ficam 

atentos e disponibilizam-se sempre, ocupando o centro da roda e mantendo o ritmo do jogo cujo 

objetivo pode ser o desenvolvimento da prontidão cênica. 

Quanto ao elemento fictício, quando se trata do jogo teatral, observo que esta natureza é 

também atravessada por uma dimensão real. Ou seja, da mesma forma que se identifica a 

realidade do jogo como uma “franca irrealidade em relação a vida normal”, também é possível 

mensurar as consequências reais que o jogo estabelece na vida dos atores que o praticam. Caillois 

(Idem, p. 3) apresenta mais enfaticamente a ideia do jogo como uma atividade “estéril” ao dizer o 

seguinte: 

 

Os jogos são em número variadíssimo e de múltiplos tipos: jogos de sociedade, de 

destreza, de azar, jogos de ar livre, de paciência, de construção, etc. apesar desta quase 

infinda diversidade, e com uma notável constância, a palavra ‘jogo’ evoca por igual as 

ideias de felicidade, risco ou habilidade. Acima de tudo, contribui infalivelmente para 

uma atmosfera de descontração ou diversão. Acalma e diverte. Evoca uma atividade sem 

escolhas, mas também sem consequências na vida real. Opõe-se ao caráter serio desta 

última e, por isso, vê-se qualificada de frívola. Por outro lado, opõe-se ao trabalho, tal 

como o tempo perdido se opõe ao tempo bem empregue. Com efeito, o jogo não produz 

nada – nem bens nem obras. É essencialmente estéril. 
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Através do jogo teatral, é possível colher benefícios como: construção de conhecimentos, 

controle de sentimentos e aprimoramento de aptidões pessoais. Assim, a ideia de que o jogo é 

uma atividade “essencialmente estéril” não soma nem favorece o seu entendimento no contexto 

teatral, no qual a prática do jogo repercute para além do tempo e do espaço de seu acontecimento. 

Sendo uma atividade propiciadora de “alegria” ou não, o jogo teatral consiste em oferecer aos 

seus participantes um ambiente fértil para a utilização e o desenvolvimento de habilidades 

pessoais, interação com o coletivo, exploração dos espaços e construção de conhecimentos. 

Quanto a ideia do “jogo não ter consequências na vida real”. O que dizer dos efeitos dos 

“jogos de destreza” que estão categorizados como atividades de desporto? É certo que, a prática 

continuada desses jogos proporciona o desenvolvimento de agilidade, flexibilidade, força 

muscular e, de modo geral, promove a destreza corporal dos seus jogadores. No contexto teatral 

não é diferente, os jogos têm um potencial mobilizador que, quando devidamente acionado, 

promovem ambientes férteis, nos quais a criatividade dos atores floresce e aperfeiçoa-se 

paulatinamente. Neste sentido, concordo com Caillois (1990), quando o mesmo diz que o jogo 

“acalma e diverte”, mas, também acrescento que o jogo ativa a atenção, promove o 

aprimoramento da percepção sensorial e proporciona o desenvolvimento da destreza corporal de 

seus participantes. 

As práticas dos jogos teatrais foram escolhidas como um modo de direcionamento do 

comportamento dos atores na atuação no teatro de rua. Neste sentido, as articulações entre as 

práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho com os jogos e improvisações teatrais, são 

refletidas e corporificadas pelos atores na rua, diante do público. Apesar disso, tanto as práticas 

dessas duas danças populares regionais, tanto os jogos e as improvisações teatrais não são 

realizados para a apreciação do público, e sim, para os próprios atores, para o desenvolvimento 

de suas habilidades corporais, do seu potencial criativo e de sua atenção para a atuação no espaço 

da rua. 

É através das práticas dos jogos que reafirmo a necessidade do desenvolvimento de 

atividades práticas como um caminho para a construção de conhecimentos e, da mesma forma, 

estabeleço uma harmoniosa relação entre a arte e a educação. Esta unificação entre esses dois 

caminhos de trabalho, com a perspectiva no teatro de rua, é uma das proposições teórico-prática 
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desta investigação que não tem somente as minhas crenças, reflexões e sensações. Ela é o 

resultado do meu encontro com outros artistas e pesquisadores que, dada as diferentes 

proporções, contribuíram para que o caminho investigativo que percorri fosse menos solitário e 

mais solidário. 

Acredito que as práticas artísticas já possuem uma dimensão educativa que, às vezes, são 

reconhecidas e reforçadas e, outras vezes, são ignoradas de acordo com o objetivo daqueles que 

as desenvolvem. Pois, há artistas que não dão espaços para a formação dos envolvidos em seus 

processos criativos, porque focam na produção de um resultado que pretende expor na sociedade; 

da mesma forma, existem artistas que valorizam o percurso de ensino e aprendizagem que os 

processos criativos possibilitam aos seus participantes; e, por fim, há os artistas que equilibram o 

desejo educativo com a qualidade da criação artística. Identifico-me com este terceiro grupo de 

artistas e, assim, proponho um percurso metodológico no qual verifico a hipótese que fundamenta 

esta investigação. 

Assim, intenciono contribuir com a formação e o aprimoramento corporal de atores que, 

assim como eu, se aventuram na apropriação do espaço da rua para o desenvolvimento do teatro 

de rua. E, neste sentido, ao pensar na tríade: espaço, corpo e criação, recordo à Bachelard (1993, 

p. 31) que, ao dizer que “[...] O espaço convida à ação, e antes da ação a imaginação trabalha”, 

reúne três elementos que me permitem fazer articulações que norteiam as reflexões e proposições 

aqui levantadas, ou seja: o espaço corresponde a rua; a ação direciona o foco de atenção para os 

atores que agem e, a imaginação denota o envolvimento da mente no desempenho do corpo 

físico, muscularmente organizado. 

Nas práticas teatrais proposta nesta investigação não existe uma fronteira rígida e imutável 

entre a função do docente e a do artista. Como docente, atuo e aprimoro o meu potencial artístico 

da mesma forma que, como artista, aprendo através do exercício da ação teatral e do diálogo com 

os outros artistas. Assim, reafirma-se a minha posição de “artista-docente”, termo descrito por 

Telles (2008, p. 38) da seguinte forma: 

 

O conceito de artista-docente parte da percepção não dissociativa entre a atividade 

artística e a pedagógica no âmbito teatral e sim, que ambas são subsidiadas pelos 

mesmos princípios. Trabalhar com este conceito é uma tentativa de junção de dois polos: 

um ligado à criação artística em seu aspecto amplo, no caso teatral, envolvendo todas as 

funções: ator, encenador, cenógrafo, dramaturgo, dramaturgista, figurinistas, entre 
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outros; e o outro, o ato da docência, ligado ao processo de ensino que pode ocorrer nos 

espaços formais de ensino e em espaços informais, de modo consciente, deliberado e 

planificado. 

 

Esta “percepção não dissociativa entre a atividade artística e a educativa no âmbito teatral” 

impulsionou a criação das proposições teórico-práticas que fazem parte desta investigação. Por 

isso, esta “percepção não dissociativa” da função do artista com a função do docente, precisa ser 

observada como um dos impulsos contidos nas práticas e reflexões elaboradas a partir da 

articulação entre as práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho e os jogos e 

improvisações teatrais no contexto do teatro de rua. 

Em meio à articulação estabelecida entre a arte e a docência, também se encontra o 

estímulo à criação coletiva e a motivação de processos colaborativos – como um modo de 

estabelecer um comportamento participativo e um ambiente fértil – que, além de ser favorável ao 

desenvolvimento da criatividade dos atores, também proporcione um maior envolvimento dos 

mesmos com os procedimentos que envolvem a atuação no teatro de rua. 

A criação coletiva e o processo colaborativo encontram-se na base do pensamento 

educativo observado nos contextos das danças populares regionais que servem de inspiração e 

parâmetro para as ações propostas para os atores que atuam no teatro de rua. O procedimento de 

criação coletiva é também amplamente utilizado em diversos grupos que, atualmente fazem teatro 

de rua no país. Faço esta afirmação com base nos relatos acessados em livros, revistas e vivências 

com alguns destes grupos e, como exemplo cito o Grupo Imbuaça, do Estado de Sergipe e o 

grupo Tá Na Rua do Estado do Rio de Janeiro. 

O Grupo Imbuaça fomenta uma poética popular regional no teatro de rua há mais de três 

décadas e compõe as suas encenações com diferentes elementos presentes na cultura popular 

nordestina, entre estes: as danças populares, a literatura de cordel, a cantoria, as romarias, as 

personagens de histórias e contos regionais e os ditos e crenças populares. No mesmo sentido, o 

Grupo Tá na Rua, também soma mais de trinta anos de existência, e, pauta-se no 

desenvolvimento de um teatro de rua interativo e impulsionador de reflexões criadas a partir da 

investigação e do debate de temas sociais e ainda, como descreve Turle (2008, p. 11), fomenta a 

ideia de um “teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura e ator sem papel”. 
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Olhando para o caminho metodológico que foi construído por esses dois grupos, observo 

uma presença cênica equivalente ao estado psicofísico aqui denominado corpo em festa. Este que, 

com base nas descrições trazidas por Roubine (1998), Barba (2012), Pavis (2007) e Azevedo 

(2009), é entendido como um estado de inteireza corporal que não pressupõe uma forma física e 

um comportamento estilizado, condicionado a trejeitos que limitam a capacidade expressiva dos 

atores, é sim, um florescimento de energia que move os atores no exercício cênico e envolve o 

público que o aprecia. 

Por investigar as demandas do trabalho dos atores que atuam no teatro de rua e, a partir 

dessas demandas, buscar elaborar um conjunto de articulações teórico-práticas para auxiliar a sua 

atuação. Não estou livre de promover uma estilização corporal e comportamental que, da mesma 

forma que outras propostas metodológicas, limitam e condicionam a atuação dos atores. Ao 

refletir sobre esta questão, Lima (2008, p. 109) defende que “[…] A identificação, a estilização do 

corpo é uma consequência inevitável”. 

Por isso, escolhi duas danças populares que, mesmo sendo constituídas por movimentos 

específicos, possibilitam que seus participantes dancem, cada um da sua própria maneira. Tanto 

no Jongo como no Mergulhão do Cavalo Marinho, dança-se respeitando os traços peculiares de 

cada indivíduo e sua forma de interagir com o mundo. Mesmo com uma determinante dimensão 

coletiva, as práticas dessas danças populares regionais asseguram que os atores se mantenham 

como sujeitos e, ser sujeito é, no entendimento de Waldemarin Wanderley (2010, p.109-110): 

 

Quando um indivíduo-cidadão, sabendo-se que ele está condicionado pelo meio, pelas 

estruturas e processos sociais, pela ação dos outros indivíduos-cidadãos, consegue criar 

uma história pessoal, unir subjetividade e objetividade, dar um sentido ao conjunto de 

experiências da sua vida, combater os poderes e domínios que lhe afetam, integrar o 

vivido, o percebido e o imaginado, ele se transforma num sujeito. Ou seja, alguém 

dotado de autonomia e liberdade, com capacidade de fazer escolhas. 
 

Esta concepção de sujeito aponta para um comportamento que os atores demonstram 

quando agem considerando as “estruturas” e os “processos sociais” que estão refletidos no espaço 

da rua. Ao reafirmarem-se como sujeitos, os atores revisitam a sua “história pessoal” e, unindo 

“subjetividade e objetividade”, dão sentidos ao conjunto de experiências vividas, fazem interagir 

o vivido com o percebido e o imaginado – desenvolvem liberdade na realização das práticas 

teatrais. No tocante a liberdade dos atores nos jogos, Spolin (2005, p. 4) diz que “o jogo é uma 
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forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal, necessários para a 

experiência”. E, sobre o envolvimento dos atores na ocorrência dos jogos, ela também diz: 

 

É necessário ser parte do mundo que nos circunda e torná-lo real tocando, vendo, 

sentindo o seu sabor, e o seu aroma […] Ele deve ser investigado, questionado, aceito ou 

rejeitado. A liberdade pessoal para fazer isso leva-nos a experimentar e adquirir 

autoconsciência (auto-identidade) e auto-expressão. A sede de auto-identidade e auto-

expressão, enquanto básica para todos nós, é também necessária para a expressão teatral. 

(Idem, p. 6). 

 

 Da mesma forma que Waldemarin Wanderley (2010) apontou o sujeito como aquele que, 

se reconhecendo como tal, integra “o vivido, o percebido e o imaginado”. Ao dizer que “é 

necessário ser parte do mundo que nos circunda” Spolin (2005) também fornece um suporte para 

que os atores fiquem atentos para a interação entre “o vivido, o percebido e o imaginado” na 

interação com o espaço e a prática cênica. 

Ao escolher os jogos como uma ferramenta metodológica para acessar os atores e as 

demandas do trabalho que os mesmos desempenham no teatro de rua, proponho que utilizem os 

referenciais percebidos e trazidos do cotidiano como inspiração para o trabalho cênico. Posto que, 

além da capacidade imaginativa, é do cotidiano que os atores podem extrair as matérias-primas 

que serve como sustentáculo da sua capacidade imaginativa e da sua desenvoltura corporal. Para 

perceber o cotidiano, os atores precisam observar e ler o que se encontra nas entrelinhas, mais 

que olhar, eles precisam desenvolver o sentido da “visão” como foi anteriormente apontado por 

Gastal (2006) quando fala da percepção dos espaços da rua. Assim, é necessário acessar o 

cotidiano de pessoas que, mesmo realizando as ações do seu dia-a-dia de forma banal, podem 

alimentar a percepção e a capacidade criativa dos atores. 

Os atores podem desenvolver a sua percepção a partir da observação dos modos de agir e 

pensar de pessoas que, sem nenhum compromisso com a arte teatral, possuem um poderoso 

arsenal de informações que podem ser tidos como meios de construção de conhecimento e 

alimento da criatividade. São lavadeiras, benzedeiras, vendedores ambulantes, vendedores de 

feiras livres, camelôs e outras pessoas que possibilitam a educação do olhar e dos demais sentidos 

dos atores, fornecendo-lhes motivos e materiais para a criação artística. 

Esta educação do olhar dialoga diretamente com a sensibilidade, com a percepção do 

coletivo e com os sentidos daqueles que vivenciam os diferentes modos de vida. É por esse 
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caminho que busco compreender os saberes que são desenvolvidos nos contextos nos quais 

ocorrem as práticas do Jongo e do Cavalo Marinho. Ao falar das formas de construção de 

conhecimentos que ocorrem na educação desenvolvida nos contextos empíricos, Waldemarin 

Wanderley (2010, p. 45) diz: “[…] Existem conhecimentos imensos e múltiplos, que são 

extraídos da vida individual e coletiva em cada espaço social (família, ocupação, comunidade, 

campo, cidade, etc.), recuperados pela memória, tradição, costumes, e assim por diante”. 

Para validar esse olhar acerca do cotidiano e, ao mesmo tempo, saber das impressões, 

dificuldades, facilidades, descobertas, ideias e sugestões dos atores, além das rodas de conversas 

realizadas no final das práticas, também sugiro que os atores construam diários de bordo 

utilizando uma escrita livre, recorrendo a desenhos, gravuras e quaisquer outras formas de 

registro que possam auxiliar na apreensão de dados do seu cotidiano e no trato com a memória, a 

imaginação e a criação que tem no corpo o veículo de sua existência. Como também assinala 

Salles (2013, p. 124): 

 

Há ainda, sob essa perspectiva de auxiliares, os casos em que os artistas acessam 

linguagens intermediárias, como uma forma de registro possível, aguardando futura 

tradução. As anotações que atores fazem sobre o texto do dramaturgo traduzem em 

palavras aquilo que depois o corpo concretizará. São formas verbais de registro da 

fugacidade e da mobilidade das artes cênicas; palavras à espera do corpo. 

  

 Nos diários de bordos, as anotações dos atores não carregam “palavras à espera do corpo”, 

possuem palavras e imagens que nascem do corpo e, às vezes, voltam para ele como matérias 

motivadoras das ações e construções cênicas. Como exemplo, menciono uma imagem extraída do 

diário de bordo de um dos atores que participou do segundo laboratório cênico. A referida 

imagem foi construída como forma de registro das impressões surgidas a partir de um conjunto 

de improvisações que tiveram como tema gerador a figura do homem sertanejo que migra de sua 

terra natal em busca de melhores condições de vida. 

 Conforme relatou o ator, depois de realizados os laboratórios cênicos e começado o 

processo de montagem, ele voltou a observar a imagem e, a partir dela, inspirou-se na construção 

de uma das personagens que corporificou. Compartilho este exemplo por observar que, às vezes, 

os registros nascem da memória dos atores, passam pela imaginação e são concretizadas nos 

corpos dos mesmos; outras vezes, emergem como um conjunto de sensações, impressões, 

inspirações que os atores guardam para além da memória e da “fugacidade das artes cênicas”. 
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Figura 03 – Um Registro de Impressões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fonte: Diário de Bordo do ator André Cardoso (fevereiro de 2014).  

 

Sempre que acesso os diários de bordos dos atores, faço avaliações das propostas que foram 

apresentadas aos mesmos e, a partir dessas avaliações, reflito sobre o trabalho dos atores, 

reorganizo as ideias defendidas nesta investigação e reelaboro as proposições teatrais que são 
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tecidas com base na articulação estabelecida entre a prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho com jogos e improvisações teatrais no teatro de rua. Uma das questões, que mereceu 

atenção nesse caminho de avaliação e reelaboração das proposições para o trabalho dos atores 

que atuam no teatro de rua, foi a expressão e articulação da voz na rua que é um espaço 

atravessado por diferentes imagens e sonoridades. 

Desse modo, dentre as reflexões acerca do trabalho dos atores no teatro de rua, busco 

entender e trabalhar o corpo numa dimensão que abarca o processo de produção e expressão 

vocal. Assim, para construir um entendimento adequado ao trabalho dos atores no teatro de rua, 

assinalo que, nesta investigação os atores são levados a entender que o corpo é muscularmente 

organizado e preparado para a projeção, articulação e direcionamento da voz no espaço. 

 

2.3 A VOZ DO CORPO E O CORPO DA VOZ NO TEATRO DE RUA  

 

Em meio as suas reflexões sobre a expressão corporal e a conduta vocal dos atores com 

quem trabalhou, Grotowski (2007, p. 143) faz a seguinte observação: “Os atores têm problemas e 

as pessoas comuns não têm. Os camponeses cantam também quando está frio ou quando chove, 

em campo aberto, até mesmo quando é fácil forçar a voz, cantam e não têm problemas”. Também 

faço essa observação quando correlaciono o trabalho dos atores que atuam no teatro de rua, com 

o comportamento vocal dos jongueiros, que cantam, tocam e dançam por várias horas sem 

apresentar qualquer indicio de fadiga vocal. 

Em meio à investigação do trabalho dos atores que atuam no teatro de rua, essa questão tem 

se apresentado como uma indagação sobre a qual tenho suspeitas, mas não possuo, ainda, uma 

resposta satisfatória que possa ser apresentada. Por isso, continuo buscando respostas e olhando 

com admiração para os dançadores e para os cantores que, em diferentes práticas populares 

regionais, dançam e cantam por horas e horas sem apresentar fadiga, rouquidão ou afonia. Esses 

dançadores e cantores populares apresentam qualidades corporais que, a meu ver, podem servir 

como valiosas referências para o trabalho dos atores que atuam no teatro de rua. 

Norteado por essa perspectiva, assinalo que, ainda que os caminhos para o treinamento dos 

corpos dos atores sejam diferentes para a gestualidade e para a voz, as práticas de diferentes 

danças populares regionais podem auxiliar na promoção de uma equipolência entre a voz e a 
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gestualidade na atuação no teatro de rua. Colaborando com essa constatação Fortuna (2000, p. 

127) diz: “Gestual, corpo e oralidade andam de mãos dadas, numa práxis única, tecendo juntos 

uma sinfonia sonora carregada de intenções que se desenvolvem entre os personagens, entre os 

atores, dos atores para os personagens, dos personagens para os atores”. 

Também identifico a reciprocidade entre atores e personagens e, da mesma forma, concordo 

com a possibilidade de aprendizado a partir da construção das personagens que, às vezes nos 

exigem fluxos energéticos totalmente diferentes dos habituais. Entretanto, não tratarei da relação 

dos atores com as personagens, ainda manterei as observações na relação dos atores com eles 

mesmos e, por isso, mais uma vez cito Fortuna (2000, p. 63), que diz que “Na verdade, o corpo 

expressa imagens extraídas de dentro do ator, assessoradas pelo acervo técnico”. 

As reflexões apresentadas neste momento tomaram como ponto de partida as atuações que 

foram desenvolvidas dentro do prédio teatral. Assim como as outras investigações, essas 

reflexões possibilitam aproximações com as especificidades da atuação no teatro de rua por 

apresentarem observações que servem a atores de diferentes práticas teatrais. Um exemplo dessa 

questão é observado quando Fortuna (Idem, p. 69) diz que “Cabe ao ator identificar o ambiente 

onde vai materializar sua voz”. A autora não estabelece um tipo de ator e, ao falar em “ambiente” 

ao invés de palco, ela não restringe esta indicação ao interior do prédio teatral e assim, possibilita 

conexões com diferentes contextos nos quais os atores atuam. Como parte dessas conexões, cito 

ainda a seguinte reflexão:  

 

Sabendo-se que cada tempo tem um espaço e que cada espaço envolve a oralidade do 

ator num determinado tempo, cabe a ele construir um abraço sonoro no local de atuação. 

[o abraço sonoro] Consiste na percepção sônica global, na constatação espacio-temporal 

do ambiente, na abertura, enfim, de todos os canais sensoriais, conectores do ator no 

espaço de materialização do som. A expansão mais forte ou mais fraca da emissão será 

determinada pelo envolvimento do abraço. É como abraçar a plateia, para que a 

comunicação oral lhe atinja com perfeição e plenitude. Se o público não houve, não 

entende o que o ator fala, ele dá indícios de um incompetente jogador, impossibilitado de 

participar do jogo teatral completo. (Idem.). 

 

 Ao falar em “local de atuação” a autora contempla as práticas teatrais que são realizadas 

em diferentes espaços e, não somente no interior do prédio teatral. Não obstante, também 

identifico a mesma abertura para a conexão com o teatro de rua quando me deparo com a 

seguinte construção “conectores do ator no espaço de materialização do som” ao invés de palco, 
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como é usual entre aqueles que não se ocuparam com a atuação nos espaços diferentes do interior 

do prédio teatral. 

Com base nessa exposição, penso como seria esse “abraço sonoro” numa prática teatral que 

acontece em um espaço polifônico e policromático, que fomenta a dispersão dos atores e do 

público, ao mesmo tempo em que acolhe, consome e submete a oralidade dos atores à sua 

dinâmica própria. A rua acolhe a oralidade dos atores na proporção que permite que a “expansão 

mais forte ou mais fraca da emissão” tenha espaço para a sua concretização; consome porque 

incluí em seu diverso conjunto de sons, as sonoridades produzidas pelos atores; e, submete essa 

sonoridade a sua dinâmica por não a interromper em função da atividade teatral. 

Como assinala Carreira (2007, p. 45) a rua é “[...] Um espaço no qual o ator está submetido 

a duras exigências para poder cumprir com sua tarefa criativa”. De acordo com esta constatação, 

defendo que os atores precisam “construir um abraço sonoro no local de atuação” e que este 

abraço é, dentre outras coisas, a “percepção sônica global”. Em outras palavras, os atores devem 

dilatar seus sentidos e expandir seus limites para perceber, interagir com a polifonia da rua e tocar 

o público com as suas sonoridades.  

Sobre a expansão dos limites dos atores, Lima (2008, p. 58) diz: “Com seus limites 

expandidos, o corpo nunca será um impedimento para o ator experimentar, mas propiciador de 

suas explorações”. Do mesmo modo, Meyerhold (2012, p. 202-203) diz: 

 

O ator é um dançarino, e sabe dançar como um grande bailarino ou como um bando de 

moleques de rua. O ator sabe fazer chorar e, após alguns segundos, rir. Ele segura sobre 

seus ombros o gordo Doutor e ao mesmo tempo salta pela cena, como se fosse a coisa 

mais fácil do mundo. Ele é leve e flexível ou desajeitado e encarquilhado. […] O ator 

sabe falar rápido quando interpreta o papel de um espertalhão e vagarosa e cantadamente 

quando representa um pedante. O ator sabe desenhar através do tablado com seu corpo 

figuras geométricas, e de vez em quando pular imprudente e alegremente, como se 

voasse pelos ares. 
 

 Nesta exposição, observo que, mesmo que as descrições apontem para uma competência 

comum a todos os atores, e pode-se também, sem nenhum esforço, dizer que contempla os atores 

que atuam no teatro de rua. O termo “tablado” denota o contexto onde as mesmas foram 

elaboradas, ou seja, o teatro feito sobre o interior do prédio teatral. Aponto novamente esta 

questão, para evidenciar que o movimento de aproximação entre as diferentes teorias teatrais e a 

prática do teatro de rua segue por toda a escrita desta investigação. 
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Seguindo este percurso de aproximações, cito Lima (2008, p. 110) que, ao falar de um dos 

intentos de sua proposta de treinamento para o ator, apresenta uma reflexão que também abarca 

os impulsos que movem as articulações tecidas entre a prática do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho com os jogos e improvisações teatrais no teatro de rua, ao dizer o seguinte: 

 

Ao propor um treinamento que prima pela valorização e aproveitamento de 

características individuais do ator, aspira-se à imagem do estandarte; onde se sustenta o 

que se quer lembrar, afirmar, reconhecer. Evoca-se uma imagem que, como o estandarte, 

invada o imaginário de quem o assiste, mas, de tal modo que possa o espectador ser 

tocado em sua humanidade e desarmado em suas expectativas. Que como um estandarte 

apreenda o espectador pelo que é e apresenta, e que o permita vivenciar em sua inteireza 

o ato, o espetáculo apresentado. 
 

 Ao enveredar por um caminho no qual concretizo um “treinamento que prima pela 

valorização e aproveitamento de características individuais do ator”, constato que a 

disponibilidade, a disposição corporal e o entendimento dos atores determinam o grau de 

assimilação que terão diante das articulações ora tratadas. 

A questão referente à observação da sonoridade na concepção de corpo em festa permanece 

mobilizando uma pertinente reflexão acerca da expressão vocal dos atores que atuam no teatro de 

rua e, da mesma forma, dos dançadores que também utilizam a voz na interação com espaços 

abertos. O que é observado nos dançadores e precisa ser inserido no comportamento dos atores é 

a inteireza e o entendimento da vocalidade e da gestualidade de forma integrada. Esta inteireza e 

integração, no contexto das danças populares regionais, liga-se a motivos e sentidos tão 

profundos que é preciso adquirir um olhar multidisciplinar para tentar percebê-los – isso implica 

entender que, o olhar tecido através da arte não é suficiente para assegurar tal percepção. 

Colaborando com essa questão Geertz (1997, p.145) diz: 

 

O sentimento que um povo tem pela vida não é transmitido unicamente através da arte. 

Ele surge em vários outros segmentos da cultura deste povo: na religião, na moralidade, 

na ciência, no comércio, na tecnologia, na política, nas formas de lazer, no direito e até 

na forma em que organizam sua vida prática e cotidiana. 

 

Quando os atores percebem esse “sentimento pela vida”, eles entendem o sentido das 

danças populares regionais e percebem que os dançadores ritualizam em seus corpos, o que 

identifico como uma celebração à vida. Assim, os atores entendem que as danças populares 

regionais, que são desenvolvidas em seus contextos naturais, são celebrações que fluem para 
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atender uma necessidade do espirito humano – que é conjugado e atuante no corpo dos 

dançadores. Entender esta ligação pode ser um caminho para refletir a questão vocal tanto na 

prática dessas danças, tanto nas práticas do teatro de rua. 

Outro fato a ser considerado no comportamento sonoro-vocal dos dançadores é a intrínseca 

ligação entre o labor e a expressividade observada na realização das danças populares regionais. 

O trabalho, nos contextos de onde muitas danças populares regionais emergem, molda, 

impulsiona, consome e também condiciona os corpos. Não condiciona, entretanto, no sentido de 

estabelecer limites, mas sim, de conceder-lhes condições para contrapor o peso do trabalho em 

gozo, júbilo e festa. 

Essa conexão entre as práticas das danças populares regionais e os trabalhos que são 

realizados nos contextos onde as mesmas são desenvolvidas nem sempre é percebido na 

apreciação e nas vivências dessas danças. Na maioria das vezes, acessam-se as práticas dessas 

danças através da apreciação de expressões e elementos visíveis que, sem nenhum pudor, são 

apresentados aos olhos e aos sentidos de todos os presentes. Por isso, para perceber essa conexão 

e outros sentidos dessas danças populares regionais, é preciso acessar os modos com que os 

dançadores “organizam sua vida prática e cotidiana”. 

Depois de um tempo de contato com algumas danças populares regionais, fui levado a 

reelaborar meus modos de apreensão de informação e minha forma de construção de 

conhecimento. Assim, ampliei a percepção para poder perceber as questões que se encontram 

implícitas nos ritmos, nas formas de cantar, nas construções das músicas, nos figurinos, nas 

alegorias, nos jeitos de dançar e nas distintas formas de exploração e organização do espaço 

físico dessas danças. 

Desta forma, aguçar os sentidos foi uma condição necessária para poder entender mais da 

poesia presente nos contextos de ocorrências do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho e, 

posteriormente, utilizá-la no desenvolvimento de uma proposta de treinamento corporal para os 

atores que atuam no teatro de rua. Relaciono as práticas dessas duas danças populares regionais e 

do teatro de rua a partir de elementos que são comuns a essas três práticas. Dentre esses 

elementos, menciono o estado psicofísico que em diversos contextos teatrais é reconhecido como 

estado de presença – e aqui nomeado corpo em festa – e, igualmente, a configuração espacial 
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circular sob a qual essas danças populares regionais e grande parte das encenações do teatro de 

rua no Brasil se organizam. 

 

2.4 A RODA: UMA FORMA DE CONFLUÊNCIA DO ESPAÇO NO CORPO 

 

A roda é uma forma de agrupamento humano ancestral e reflete a necessidade de tornar 

horizontais as relações sociais que são desenvolvidas em seu contexto. Ela está presente no 

espaço, reverberando no corpo e no comportamento daqueles que a estabelece em suas relações e 

em seus modos de organização. Na roda existe um sentido de respeito mútuo e de atenção ao todo 

– ali, vê-se a expressão do outro, olha-se na face e percebe-se o brilho dos olhos – diferente das 

filas e fileiras, outras duas formas de agrupamento humano em que se veem as costas dos seus 

pares e experimentam-se reflexos das hierarquias dominantes numa sociedade em que os valores 

estabelecidos precisam ser sempre questionados por atentar contra a liberdade, a coletividade e a 

própria vida. 

Sobre a roda, Moura (2004, p. 23) diz “Como em qualquer ritual, a roda preserva e atualiza 

o que está em sua origem. Nela, o que é tradição dialoga com o presente no curso da história”. 

Seguindo nesta direção, observo que, na roda, não se estabelece o primeiro e o último como meio 

de valoração de indivíduos. Nesta configuração espacial olha-se a face dos outros na mesma 

proporção em que são vistos e assim, todos testemunham os acontecimentos que são 

desenvolvidos no centro da mesma. Essa constatação também é feita por Lima (2008, p. 32) que, 

em meio às articulações tecidas entre a prática da Capoeira Angola e a prática teatral, diz: 

 

A configuração do espaço da roda parece bastante funcional para o evento, pois 

proporciona visibilidade equivalente para toda a assistência. Também, provoca uma 

tensão e uma atenção ao que acontece no centro do círculo. Independente da posição que 

se ocupe, o foco será sempre a roda, ou melhor, o que acontece nela; o jogo que nunca é 

o mesmo, que gira como um círculo. Esse tipo de disposição de jogadores e plateia é um 

dos elementos mais comumente apropriado pelo teatro. 

  

A configuração espacial circular é uma escolha que impulsiona a realização das práticas 

compreendidas como jogos e, da mesma forma, é uma possibilidade de organização do espaço da 

rua para o desenvolvimento da encenação. Assim, utilizo as práticas do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho para possibilitar que os atores desenvolvam uma aprimorada percepção espacial 
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da roda, que é uma escolha desta investigação, não uma especificidade do teatro de rua. Esse 

fazer teatral pode ser organizado de diversas formas dentre as quais cito: a disposição de atores e 

público em semicírculo; a orientação frontal, em que os atores e o público ficam dispostos frente 

a frente; e a encenação com diferentes centros de atenção. Nesse último exemplo, os atores 

utilizam diferentes suportes para desenvolver a encenação e o público movimenta-se em direção 

as cenas que podem acontecer nas escadarias de uma igreja, na copa de uma árvore ou em 

qualquer outro local da rua. 

O espaço da roda é também favorável ao florescimento da soltura corporal que é uma das 

proposições apresentadas aos atores, a partir da inserção da prática do Jongo na atividade teatral. 

A soltura corporal é a liberação das tensões musculares, é um relaxamento que possibilita que os 

atores substituam a tensão pela atenção e não pela inércia, como adverte Fortuna (2000, p. 51): 

 

O relaxamento deve ser entendido dentro de estruturas também especiais, assentadas no 

duplo: movimento/estatismo. Ou seja, jamais um relaxar alienante, perto do 

desligamento ou do adormecimento, mas um relaxar que arrebenta o excesso de tensão 

dos músculos apenas, visando colocá-los em disponibilidade constante. Tensão razoável, 

para uma atenção abundante. O relaxamento físico entrelaçado ao relaxamento psíquico 

objetiva não só agilizar, como liberar o espírito. 
 

A necessidade da liberação das tensões corporais dos atores, também foi observada por 

diferentes artistas e pesquisadores em outros contextos teatrais. Como exemplo cito Stanislavski 

(2010, p. 133) que, ao observar que as tensões musculares limitam a expressividade e a 

consciência corporal, proferiu a seus atores “[...] Antes de tentar criar qualquer coisa, vocês têm 

de pôr os músculos em condição adequada, para que não lhes estorvem as ações”.  Mesmo que 

esta indicação seja oriunda de um determinado contexto, acredito que ela serve a outras formas 

de fazer teatral, inclusive ao teatro de rua. 

Livrar os atores das tensões que, por diferentes motivos acabam adquirindo em seus 

percursos pessoais, tornou-se um objetivo pertinente, a partir do momento que identifiquei que as 

tensões representam impedimentos para o surgimento do corpo em estado de festa. Em função 

disso, antes da realização dos jogos e das improvisações teatrais, utilizo as movimentações do 

Jongo como meio de promover a soltura corporal dos atores. Assim, ao balançar as ancas, os 

braços e as pernas na realização das movimentações do Jongo, os atores têm a possibilidade de 
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reorganizar seus corpos, diluindo a rigidez muscular provocada pela tensão corporal – adquirida 

no dia a dia ou mesmo, durante a imersão na prática teatral que já é realizada na rua. 

Da mesma forma que a prática do Jongo serve como um meio propiciador da soltura 

corporal, a prática do Mergulhão, devido a exigência e a provocação de uma determinada 

agilidade, serve como um caminho gerador de uma prontidão cênica que é igualmente necessária 

ao trabalho dos atores, independente do contexto cultural e da “modalidade teatral” em que 

atuem. Lima (2008, p. 58) colabora com essa constatação ao assinalar a “agilidade” como uma 

necessidade corpórea e, concomitantemente, apontar os desdobramentos ocasionados pelos 

corpos ágeis no contexto da atuação cênica: 

 

O corpo precisa de agilidade para perceber e transportar (sic) imagem em matéria 

concreta; precisa manter, pulsar, fazer reviver o etéreo que é a memória;  precisa revestir 

a sensação singular com vestes fibrosas. Para essa realização integral, é indispensável 

despertá-lo em todas as suas possibilidades, e orientá-lo no sentido de despojar-se ou 

apropriar-se de condições diversas do cotidiano. 
 

Simultaneamente a necessidade de ter “agilidade para perceber e transportar
8
 imagem em 

matéria concreta”, a autora expõe outras demandas que os atores precisam desenvolver para 

concretizar o seu oficio de atuar. É preciso observar também que, assim como outras reflexões e 

constatações mencionadas nesta investigação, as descrições da referida autora não são atribuídas 

diretamente àqueles que atuam no teatro de rua, mas, por abarcar o trabalho e a condição dos 

atores de um modo geral, colaborou com a reflexão aqui pretendida. 

Continuando com a reflexão acerca da agilidade corporal dos atores que atuam no teatro de 

rua, cito também Azevedo (2009, p. 16) que igualmente aponta para a necessidade da agilidade 

no trabalho dos atores, quando diz que “O ator deve adquirir a capacidade de reagir 

reflexivamente na sequência imediata à excitação, diminuindo ao mínimo o tempo entre uma e 

outra coisa”. De acordo com estas descrições, entendo a prontidão cênica como um estado de 

ativação corporal que possibilita que os atores percebam rapidamente os estímulos que são 

instalados a sua volta e, da mesma forma, elaborem respostas condizentes com o tempo-ritmo da 

situação cênica. 

                                                 
8
  Mantive a grafia apresentada pela autora, mas, acredito que onde lê-se “transportar” pode ser lido 'transformar' 

pois, esse segundo termo está mais adequado ao sentido exposto pelo texto apresentado pela referida autora.   
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Na atuação no teatro de rua a necessidade da prontidão cênica torna-se mais evidente 

porque, nessa “modalidade teatral”, os atores lidam com toda sorte de imprevistos e, por isso, 

precisam desenvolver maior capacidade de elaboração de respostas rápidas que devem ser 

suficientemente criativas para assim assegurar o fluxo iniciado pelas cenas e pelas ações que 

foram anteriormente compartilhadas com o grande e diversificado público. 

Dentre outras questões, assinalo que a liberdade que permeia a interação entre o público e a 

atividade do teatro de rua, é uma das molas propulsoras da necessidade de prontidão cênica em 

meio à atuação desenvolvida nessa “modalidade teatral”. Para elucidar essa afirmação, descrevo 

uma situação apreciada em uma apresentação de teatro de rua: a encenação já havia começado 

alguns minutos antes; os atores já tinham realizado um cortejo, uma roda de apresentação e 

encontravam-se instalados numa roda com o público em volta dos mesmos. Dois atores começam 

uma cena de briga, e é justamente nesse momento que se apresenta a necessidade de prontidão 

cênica aqui mencionada, mas não pela disposição corporal que a referida cena pedia, mas sim, 

pela interferência que se deu durante a realização dessa cena. Um ator portava uma faca e o outro 

trazia uma espingarda na mão.  

Em meio aos insultos e palavrões que proferiam um ao outro, perceberam uma criança, de 

aparentemente três anos, circular dentro da roda e atravessar o espaço da cena de forma 

displicente, seguindo em direção a um dos atores. O ator ao ver a criança caminhando em sua 

direção, começou a ficar desconcertado, mas, continuou a dizer seu texto sem estabelecer 

nenhuma relação com a mesma. Já o outro ator, ao ver a criança andando devagar entre ele e o 

outro ator, interrompe os insultos, pega a criança pela mão e, rapidamente a conduz a um lugar na 

lateral da roda dizendo “– Cuidado, cuidado! Ele está armado!” Em seguida, volta ao centro da 

roda e continua a troca de insultos com o outro ator. O público sorriu com a atitude do segundo 

ator e, nesse momento, alguns dos presentes até esboçaram um rápido aplauso. 

Este relato mostra um dos possíveis modos de interação entre o público e a atividade teatral 

e, também, denota a prontidão cênica apresentada pelo ator que conduziu a criança até a lateral da 

roda. A partir do comportamento apresentado pelos dois atores que protagonizaram essa situação, 

pode-se entender que a prontidão cênica no teatro de rua liga-se à atitude corporal, ao 

direcionamento do foco de atenção, a uma aprimorada percepção espacial e a uma apurada 

percepção rítmica. 
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Como parte dessas competências, os atores também precisam ampliar a sua capacidade 

expressiva e o seu potencial criativo para melhor desenvolver o seu desempenho cênico. 

Identifico a capacidade expressiva como uma habilidade que permite que os atores, unificando 

habilidades pessoais com algum suporte técnico, elevem a sua expressão corporal de modo que 

possam corresponder, de forma consciente, às demandas propostas na prática cênica. Isto também 

é observado por Curi (2013, p. 28) que diz “No teatro, o termo expressividade parece agregar à 

técnica valores subjetivos, como criatividade e potencial de afecções, os quais, aliados ao bom 

manejo de elementos técnicos, podem gerar maior eficácia de atuação”. 

Também, refletindo sobre a expressividade, Azevedo (2009, p. 135) adverte: “Diz-se que 

um ator deve dar conta da capacidade expressiva de seu corpo. No entanto, todo ser humano é 

expressivo, tenha ou não consciência disso”. Contudo, ao avançar com suas descrições e 

reflexões acerca do corpo do ator, ela apresenta um ponto de vista que interessa muito a quem 

reflete sobre a capacidade expressiva dos atores, quando diz que: 

 

O ator deve ser aquele que entra diretamente em contato com o fenômeno da expressão, 

percebendo como, quando e por que ela ocorre em si mesmo. Deve aprender a ver-se, a 

trabalhar seu corpo e partes deste como um artista ao misturar as cores, observando o 

efeito, preparando um quadro. (Idem.). 

 

Além da necessidade de autoconhecimento, neste momento, também se torna evidente a 

obrigação que os atores têm com o cuidado e o preparo de seus próprios corpos. Esta observação 

me permite concluir que, independente da proposta técnica utilizada, é de responsabilidade dos 

próprios atores o desenvolvimento de sua expressividade e de sua potencialidade criativa. Como 

também assinala Corrêa9: 

 

Cada ator tem obrigação de zelar e desenvolver o seu instrumental, sua voz, seu corpo: 

seu cavalo. Devemos transformar nosso corpo num grande arquivo de imagens com 

possibilidades de serem utilizadas em nossos futuros personagens; nossa voz deve poder 

miar, rugir, gemer, uivar, nossas mãos podem ser galhos de árvores, garras de feras, 

folhas secas ao vento; nossos pés, colunas de um templo, patas de animais. Nossos olhos 

devem poder reproduzir o enigma do olhar da esfinge e a clareza cristalina de um poema 

de Brecht.    

                                                                

                                                 
9
  Ator e diretor teatral Rubens Corrêa (1931-1996). Trecho do texto Ensinamentos, Conselhos e Recomendações 

para Atores que foi transcrito a partir da palestra proferida á jovens atores na aula inaugural da Casa de Artes de 

Laranjeiras no Rio de Janeiro no dia 12 de março de 1984. O texto completo pode ser acessado em diferentes 

endereços eletrônicos dentre os quais cito: http://www.grupotempo.com.br/tex_rubens.html 

http://www.grupotempo.com.br/tex_rubens.html
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Neste trecho, o foco de atenção volta-se para a necessidade dos atores cuidarem de seus 

próprios corpos e aprimorarem suas aptidões corporais diante das possibilidades e exigências 

comuns às diferentes práticas teatrais. Ao dizer que os atores “devem poder reproduzir o enigma 

do olhar da esfinge e a clareza cristalina de um poema de Brecht”, este autor chama a atenção 

para o fato de que o trabalho dos atores é sempre um trabalho árduo, independente do contexto 

social, da “modalidade teatral” e da época em que se encontrem inseridos. Essa ideia é ainda 

reforçada no seguinte trecho: 

 
E mais, devemos nos preparar para poder receber com artística mediunidade a alma do 

mundo, as grandes interrogações do nosso tempo, a voracidade deste universo em 

constante transformação. Devemos ser suficientemente fortes para poder reproduzir 

simultaneamente a maravilha e o horror do ser humano, a criatividade e a 

autodestrutividade de nós todos, homens, através desta difícil caminhada da vida. O 

nosso cavalo deve então se preparar para poder assumir todas estas formas, e por isso ele 

tem de ser constantemente reabastecido e renovado. 

  

Acredito que o autor evidenciou a necessidade do ator se preparar para receber suas 

personagens traçando uma livre analogia com o contexto do candomblé, uma religião brasileira 

de matriz africana, onde também são chamados “cavalos” aqueles participantes cujos corpos 

servem como receptáculos para as entidades ancestrais que neles emergem dançando e narrando 

as suas sagas através das movimentações e interações com o espaço. 

Depois dessa exposição apresento outra referência que é também uma similaridade 

observada nos dançadores do Jongo e do Cavalo Marinho e, igualmente, nos atores que atuam no 

teatro de rua. Trata-se da confluência de linguagens, mais especificamente: o uso do canto 

coletivo paralelo ao desenvolvimento das danças nas práticas do Jongo; o uso de máscaras, 

cantos, danças, diálogos e encenação nas ocorrências do Cavalo Marinho; bem como, a 

apropriação de recursos e diferentes linguagens artísticas nas práticas do teatro de rua. 

Quando identifico a confluência de linguagens nas ocorrências dessa dança e desse 

“brinquedo” popular regional, entendo que, no contexto dessas duas práticas culturais, o canto e a 

dança estão postos de forma equipolente. E, da mesma forma, observo que, no tocante ao teatro 

de rua, a confluência de linguagens não se restringe a inserção do canto e da dança na estrutura da 

encenação, mas sim ao conjunto de elementos que, com diferenciadas proporções, são agregados 

nas diferentes organizações das encenações dessa “modalidade teatral”. 
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Para elucidar essa questão, menciono o corrente uso que os atores do teatro de rua fazem de 

elementos oriundos do circo tradicional e de aparatos como pernas de pau, máscaras expressivas 

e alegorias como carroças e armações confeccionadas com diversos materiais. O uso de alegorias 

é facilmente aplicado ao teatro de rua, não só pela necessidade de potencializar os corpos dos 

atores, que desempenham o seu papel simultaneamente aos diversos acontecimentos da rua, mas 

também, pelo fato dessa “modalidade teatral” ser desenvolvida na rua que é um espaço amplo 

que concentra diversas dimensões. 

Ao observar a confluência de linguagens artísticas no teatro de rua, sou levado à olhar para 

um longínquo passado ancestral e, a partir desse olhar, construir um trajeto desta “modalidade 

teatral” do passado para o presente. Assim, olho para um passado remoto para fundamentar que 

as formas de comunicação e expressões artísticas que atualmente estão separadas e bem 

definidas, no contexto desse passado, estavam amalgamadas e serviam a um mesmo proposito 

mágico-religioso, ligado estritamente às relações que os humanos estabeleciam com as forças da 

natureza, como descreve Berthold (2006, p. 2): 

 

A forma e o conteúdo da expressão teatral são condicionados pelas necessidades da vida 

e pelas concepções religiosas. Dessas concepções um indivíduo extrai as forças 

elementares que transformam o homem em um meio capaz de transcender-se e a seus 

semelhantes. O homem personificou os poderes da natureza. Transformou o sol e a Lua, 

o vento e o mar em criaturas vivas que brigam, disputam e lutam entre si e que podem 

ser influenciadas a favorecer o homem por meio de sacrifícios, orações cerimônias e 

danças. 

  

Os impulsos mágico-religiosos reconhecidos nas atividades humanas de um longínquo 

contexto ancestral também são descritos por Santos (2006, p. 51) que diz: 

 

Naquela época, quando algum fenômeno acontecia na natureza, por exemplo, o trovão, 

pensava-se que deveria existir alguém misteriosamente invisível que o controlava. 

Assim, aparecem os fundamentos da religiões mais tradicionais, nas diversas culturas. 

Cada deus tem sua função, com seu poder, sua personalidade e limitações refletindo as 

bases sociais, o espaço histórico, a relação econômica da comunidade humana a qual 

pertence. A individualização dessas forças mágicas permitiu ao homem um sentir que 

podia comunicar-se com essas forças, da mesma forma como ele se comunicava com seu 

companheiro – diríamos até que de forma mais intensa e simbólica. 

 

 Apresentando uma descrição que elucida os motivos que podem ser entendidos como 

impulsos mobilizadores da “individualização dessas forças mágicas” e, do mesmo modo, 
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concordando com a identificação de uma intenção mágico-religiosa nas atividades realizadas 

pelos humanos nos primórdios da humanidade, Araújo (2007, p. 5) assinala: 

 
Dentre as manifestações da vida social nos agrupamentos humanos podemos destacar a 

festa, cujo aparecimento data das mais remotas eras, certamente quando o homo faber, 

deixando de ser mero coletor de alimentos, praticante da técnica de subsistência da 

catança, passou a produzi-los, plantando. Há na aurora das festas aquela preocupação 

mágica de agradecer a natureza ou suplicar para que ela, entidades supraterrenas ou 

divindades, não permitam as pragas, danos ou malefícios nas plantações, praticando 

portanto ritos protetivos e produtivos. 
  

Avançando em sua descrição, Araújo (Idem, p. 6) também assinala que “as festas tiveram 

uma origem comum: uma forma de culto externo tributado a uma divindade, realizado em 

determinados tempos e lacais desde a arqueocivilização”. Essas e outras descrições aqui 

apresentadas, expõem a natureza agregadora das manifestações artísticas de um longínquo 

passado ancestral, evidenciam a apropriação de locais abertos para a ocorrência dessas 

manifestações e possibilita a apresentação de um percurso em que estabeleço comparações entre 

essas práticas artísticas do passado, as ocorrências das danças populares regionais e de um, dentre 

os modos de teatro de rua que são atualmente realizados no âmbito brasileiro. 

Quando falo em modos de teatro de rua, mais uma vez, estou fundamentado pela 

constatação de que o teatro de rua que atualmente é desenvolvido no Brasil é tão plural como a 

própria cultura nacional. Por isso, as reflexões e descrições até aqui apresentadas, bem como, as 

práticas realizadas nos laboratórios cênicos que serão descritos a seguir, têm suas referências 

pautadas em um teatro de rua que estabelece aproximações com as danças populares regionais e 

outras manifestações culturais igualmente populares. 

Essas aproximações entre um determinado modo de organização do teatro de rua e as 

manifestações populares regionais não se constituem pela mera repetição de movimentos e 

canções advindas dessas manifestações. Constituem-se a partir do fortalecimento de uma relação 

que, de acordo com as descrições aqui apresentadas, encontra-se na natureza de um fazer artístico 

que unifica linguagens, agrega valores à comunidade em que se desenvolve, promove o acesso a 

todos sem distinção e fomenta a coesão grupal. Assim foi constatado a partir das descrições 

apresentadas por Hauser (2003), Araújo (2007), Battistoni Filho (2008), Santos (2006) e Berthold 

(2006). 
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3 TEATRO DE RUA: UMA PRÁTICA ENTRE O CÉU E O CHÃO 

 

Nunca é tarde para voltar e recolher aquilo que ficou atrás. 
 

Ideograma Sankofa
10 

   

Ao apontar para o fortalecimento da ligação do ser humano com a sua ancestralidade, o 

ideograma Sankofa também fomenta o entendimento de que é possível aprender com o passado 

para melhorar o presente e projetar o futuro, que é incerto e ainda não nos pertence. Como pode 

ser observado nas ilustrações a seguir, esse ideograma é representado de duas formas: a primeira, 

uma ave negra com o pescoço projetado para frente enquanto o bico e os olhos estão voltados 

para trás do próprio corpo; a segunda, um símbolo que se assemelha a um coração adornado com 

espirais nas pontas internas superiores e nas pontas externas inferiores: 

 

Figura 04 – Representações do Ideograma Sankofa. 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 Fonte: arquivo do autor. 

                                                 
10

 Nascimento e Gá (2009, p. 22) apontam o Sankofa como um Ideograma Adinkra sobre o qual dizem: “Adinkra 

significa adeus, e as pessoas das etnias acã usam o tecido estampado com os adinkra em ocasiões fúnebres ou 

festivais de homenagem. São mais de oitenta símbolos, destacados pelo conteúdo que trazem como ideogramas. 

Não só os desenhos do adinkra são estética e idiomaticamente tradicionais, como, mais importante, incorporam, 

preservam e transmitem aspectos da história, filosofia, valores e normas socioculturais desses povos de Gana.” 
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A partir da perspectiva apontada por este ideograma, faço descrições e lanço reflexões acerca 

do teatro de rua e, dentre essas reflexões, reconheço que, desde os primórdios da nossa existência 

humana, nos transformamos em outros e nos comunicamos conjurando a verdade desses outros 

através dos nossos próprios corpos. Assim, ao refletir sobre o teatro de rua localizado no passado, me 

refiro a uma atividade da expressão e comunicação humana desvinculada do arcabouço 

arquitetônico a que essa atividade foi confinada muito tempo depois do seu nascimento. 

Quando Berthold (2006, p. 1) diz que “O teatro é tão velho quanto a humanidade”, ela 

aponta para a existência de uma atividade teatral no berço da humanidade. Isso me parece ser 

uma constatação irrevogável, sobre a qual diversos artistas e pesquisadores, cada um à sua 

maneira, têm tecido reflexões. Nesse sentido, para reconhecer uma arte teatral no início da 

humanidade, lanço meu olhar para um passado longínquo; nele identifico impulsos descritos nos 

rituais coletivos que, ao longo dos tempos, sofreram mudanças e agregaram outros sentidos – 

ligados às diferentes formas do ser humano ler, entender e interagir com os seus respectivos 

contextos sociais. 

Turle e Trindade (2010, p. 17) também identificam a existência de um teatro ancestral e por 

isso dizem: “Acreditamos que a primeira manifestação teatral surgida nos primórdios da 

civilização teria sido o teatro de rua porque as danças, as histórias contadas ao redor de fogueiras, 

os rituais e os cortejos religiosos-processionais ocorriam, provavelmente, em espaços abertos.”, 

essa ideia permite uma comparação no tocante ao amalgamento de linguagens artísticas no fazer 

teatral; da mesma forma que a expressão “redor de fogueiras” pressupõe a organização da 

referida manifestação na configuração circular, a roda. 

No tocante à ligação com rituais e a apropriação dos “espaços abertos” para a realização 

das “manifestações teatrais” num passado ancestral, Mate (2009, p. 17) diz que: 

 

Se o teatro deriva de formas rituais – em procedimentos de tributo, normalmente 

rememorativos, aos mitos que se transformam em personalidades modelares, a 

elementos e estados da natureza, iniciáticos – pode-se dizer que a linguagem (teatral), na 

condição de manifestação coletiva, dissociada, mas também presente nas ações da vida 

cotidiana, sempre existiu. Quanto a seu lugar festivo inicial, é seguro afirmar, deve ter 

sido aquele aberto e público, 'espaços de passagem', nos quais toda gente cabia. Afinal, 

as manifestações ritualísticas, que pressupõem sempre uma relação de representação, 

reúnem, normalmente, muita gente. 
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O posicionamento de Mate (2009) me fornece subsídio para salientar que, a concepção de 

corpo em festa, que norteia esta investigação, não é uma descoberta nova ou um estado corporal 

inédito. Nesse sentido, pode-se entender que, diante daqueles que apreciam as ações, sempre 

houve quem elevasse sua energia corporal de modo a alcançar o referido estado corporal e, assim, 

apresentar-se diante e para o público como descreve Berthold (2006, p. 1): 

 

O encanto mágico do teatro, num sentido mais amplo, está na capacidade inexaurível de 

apresentar-se aos olhos do público sem revelar seu segredo pessoal. O xamã que é o 

porta-voz do deus, o dançarino mascarado que afasta os demônios, o ator que traz a vida 

à obra do poeta - todos obedecem ao mesmo comando, que é a conjuração de uma outra 

realidade, mais verdadeira.   
 

Cito a concepção de corpo em festa em meio à descrição do teatro de rua visando assegurar 

um entendimento sobre um dos locais de onde identifiquei e investiguei este estado corporal que, 

tanto “o ‘xamã’, como ‘o dançarino mascarado’ e ‘o ator que traz a vida à obra do poeta’, dentre 

outros artistas da cena, tem em comum”. E assim continua na atualidade. O estado corporal que 

identifico como corpo em festa pode ser observado nas diferentes artes da cena. Por isso, saliento 

que, o florescimento da energia – que empodera os corpos dos atores e permite que captem e 

envolvam o olhar do público – é acessado nas danças populares regionais e, do mesmo modo, 

pode ser facilmente identificado na prática do teatro de rua. 

Ao seguir em direção ao passado – para nele identificar os impulsos de um teatro ancestral 

que foi o embrião do teatro de rua que conhecemos na atualidade – saliento que, voltar ao 

passado não significa que chegaremos à uma data exata do nascimento do teatro de rua. Isso não 

seria possível e, mesmo se fosse, estaria muito longe do objetivo almejado nesta investigação. 

Não obstante, farei esse regresso aos primórdios da humanidade por reconhecer que, através da 

observação dos nossos mais longínquos ancestrais, é possível diluir equívocos que ainda hoje 

podem ser observados na leitura e compreensão do teatro de rua. 

Ao descrever um ritual de um passado remoto, Berthold (2006, p. 4) expõe características 

que assemelham este ritual a prática do Jongo em algumas comunidades e, da mesma forma, 

revela dados a partir dos quais pode-se presumir a ocorrência de manifestações teatrais – que 

podem ser entendidas como embriões do que hoje reconheço como teatro de rua: 
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Aromas inebriantes e ritmos estimulantes reforçam os efeitos do teatro primitivo, uma 

arte em que tanto o aquele que atua como os espectadores escapam de dentro de si 

mesmos. Oskar Eberle escreve: “O teatro Primitivo é uma grande ópera”. Uma grande 

opera ao ar livre, deveríamos acrescentar, que em muitos casos é intensificada pela cena 

noturna irreal, na qual a luz das fogueiras bruxuleia nos rostos dos “demônios” 

dançarinos. O palco do teatro primitivo é uma área aberta de terra batida. Seus 

equipamentos de palco podem incluir um totem fixo no centro, um feixe de lanças 

espetadas no chão, um animal abatido, um monte de trigo, milho, arroz ou cana-de-

açúcar. 

 

O termo “ópera”, que neste momento descreve o “teatro primitivo”, não só evidencia o 

caráter de festa que esse teatro possuía como também me direciona para outra característica do 

teatro de rua, a grande abertura para a confluência de linguagens no mesmo fazer teatral. Digo 

isto por considerar que uma ópera é caracterizada pela polifonia, organizada através da execução 

de diferentes instrumentos sonoros simultaneamente tocados. De acordo com isso, ainda digo 

que, a comparação desse “teatro primitivo” com “uma grande ópera ao ar livre”, pode estar 

ancorada na grande capacidade de utilização de diferentes linguagens artísticas que essa prática 

teatral possui. 

A partir dessa descrição identifico alguns aspectos que se assemelham ao teatro de rua 

conforme conhecemos na atualidade. Esta semelhança está calcada na festividade e na 

coletividade que, desde o passado longínquo, já diminuíam as distâncias entre a figura do ator e a 

do espectador. Isso ocorre também, na configuração espacial, sendo que, em se tratando do teatro 

de rua da atualidade, acrescento, ao final do trecho “área aberta de terra batida”, as palavras 

asfalto e placas de cimento, pois, centro as minhas observações nas práticas teatrais que são 

realizadas no contexto urbano. 

Esta descrição me possibilita dizer que, ao olhar para o passado, buscando reconhecer as 

marcas de um teatro de rua ancestral, deparei-me com as características de um fazer teatral que 

enfrentou intempéries, sofreu diversas transformações e, ainda assim, conseguiu atravessar 

milhares de anos e construiu um percurso histórico que vai desde a ideia de sua primeira 

existência até os dias atuais. Como o terreno do passado é bastante nebuloso, cheio de incertezas 

e complexidade, as descrições e reflexões aqui apresentadas devem ser entendidas como pistas 

presumidas a partir de leituras atuais e de articulações que passam pela interpretação de signos e 

indícios colhidos no campo da história da arte e, por assim dizer, da humanidade. 
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Caminhando neste sentido, faz-se necessário estabelecer num determinado período da 

história da humanidade, um ponto de partida para a identificação de uma atividade teatral 

ancestral – que foi desenvolvida há milhares de anos, muito antes da construção do prédio teatral, 

do advento da luz elétrica e da criação de outros aparatos tecnológicos que, em tudo, ajudaram o 

fazer teatral de cada época. 

Da mesma forma que Berthold (2006) traz descrições e reflexões que auxiliam numa 

imersão no contexto teatral desse passado longínquo, Hauser (2003, p. 4) também permite uma 

preciosa identificação dos indícios de uma arte ancestral e, ao mesmo tempo, aponta para um 

importante sentido que a produção de arte teve durante grande período do passado, ao dizer que: 

 
Sabemos que era a arte dos caçadores primitivos, homens que viviam num nível 

econômico improdutivo e parasitário, tendo de coletar ou capturar seu alimento em vez 

de produzi-lo eles próprios; homens que, segundo tudo leva a crer, ainda viviam no 

estágio de individualismo primitivo, de acordo com padrões sociais instáveis, quase 

inteiramente desorganizados, em pequenas hordas isoladas, que não acreditavam em 

deuses, nem na existência de um mundo e de uma vida para além da morte. Nessa época 

de vida puramente prática, tudo gravitava, como é óbvio, em torno da mera subsistência, 

e nada justifica, portanto, supormos que a arte servia a qualquer outro propósito que não 

fosse o de constituir um meio para a obtenção de alimentos. 

 

Quando se referem a arte, as descrições aqui apresentadas estão, majoritariamente, voltadas 

para o que hoje se identifica como um processo de criação e aplicação nas artes visuais. No 

mesmo sentido, quando nos leva a crer que as atividades artísticas não tinham outra finalidade a 

não ser a “obtenção de alimentos”, ele está se referindo a função que os desenhos rupestres 

tinham na vida dos humanos no período pré-histórico e, ao mesmo tempo, à crença que 

impulsionava a realização desses desenhos pintados sobre as superfícies e paredes das cavernas. 

Esses desenhos carregavam a função de fomentar a crença daqueles que iriam aventurar-se 

numa atividade de caça já que, acreditava-se que o ato de desenhar um animal cravado de flechas 

ou ferido com lanças sobre as paredes da caverna, tinha o poder de enfraquecer o animal que 

pretendiam abater na caçada que seria realizada posteriormente à realização do desenho. A crença 

que os humanos mantinham no ato de desenhar, impregnava essa atividade cotidiana com um 

aspecto de “magia”, mas não fomentavam nenhuma pretensão artística. 

Hauser (2003, p. 4) afirma que “essa magia nada tinha de comum com aquilo que 

entendemos por religião”. Diante de algumas descrições como essas, intuo que, o caráter 
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pragmático com que os humanos do passado realizavam suas atividades diárias e seus desenhos, 

impossibilitava-lhes de pensar no deleite estético que a arte poderia proporcionar-lhes. E, neste 

sentido, pode-se pensar também que, eles não objetivavam a transformação do ambiente 

cotidiano através da impressão de cores e formas nas paredes das grutas e não buscavam 

satisfazer uma necessidade de expressão e comunicação humana através da arte ou mesmo, 

através de uma via religiosa. 

Nesse contexto do passado, não se conheciam orações, não se reverenciavam potências 

sagradas, nem havia qualquer espécie de fé pela qual se estabelecesse conexão presente e, por 

isso, não mantinham uma perspectiva de futuro. Dentre outros rituais, presume-se que, mesmo 

sem promover a intenção de atividade artística, o ritual de caça que os humanos desenvolviam no 

passado, transcendeu o seu caráter pragmático e gerou o embrião de uma atividade teatral que, 

através do tempo, ganhou força e consistência. Concordando com isso Berthold (2006, p.2) diz: 

 

O teatro dos povos primitivos assenta-se no amplo alicerce dos impulsos vitais, 

primários, retirando deles seus misteriosos poderes de magia, conjuração, metamorfose – 

dos encantamentos de caça dos nômades da Idade da Pedra, das danças de fertilidade e 

colheita dos primeiros lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e 

xamanismo e dos vários cultos divinos. 

 

Ao assinalar “Idade da Pedra”, Berthold trata a era pré-histórica
11

 de forma geral e 

denomina esses “rituais de caça”, bem como, “os ritos de passagem” e os “cerimoniais” que 

aconteciam nas cavernas e fora delas, como “teatro primitivo”. Entretanto, para melhor organizar 

o entendimento de uma arte teatral ancestral e, consequentemente, identificar uma prática de 

teatro de rua relacionada a essa arte, serei guiado por algumas descrições acerca da pré-história, 

esta, dividida em três macros períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 

A partir de algumas outras descrições, percebo que a relação dos humanos com o seu 

entorno, apresentou mudanças de acordo com cada um destes períodos pré-históricos. No tocante 

                                                 
11

 No campo da história, contexto investigativo de onde emerge esta nomenclatura, é possível identificar uma 

complexa discussão que questiona que a denominação de um extenso período da existência humana de pré-história 

não leva em consideração os humanos desse período como “sujeitos históricos”. Aqui, esta complexa discussão 

não tem pertinência, pois, utilizo esta nomenclatura para acessar os comportamentos descritos nesse período da 

existência humana e, a partir deles, listar as manifestações, expressões e atividades que denotam uma semelhança 

com a prática teatral que, atualmente, pode ser identificada como teatro de rua. Neste sentido, deve-se entender 

que, a nomenclatura pré-história é aqui utilizada como um sinal que auxilia na exposição de um olhar acerca do 

passado e na elaboração de um trajeto teatral iniciado em um determinado contexto ancestral e culminado numa 

específica realidade teatral da atualidade, no teatro de rua no contexto brasileiro. 
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à produção artística neste contexto, Mithen (2002, p. 255) concorda com esta constatação ao dizer 

que “As diferentes intensidades na produção artística podem ser atribuídas a variações na 

organização econômica e social, que, por sua vez, podem ser, em grande parte, atribuídas a 

condições ambientais.”.  

Sobre o primeiro e o mais longo período pré-histórico Battistoni Filho (2008, p.15) diz que 

“o uso de objetos de pedra levou os historiadores a denominar esse período de Idade da Pedra 

Lascada (ou Paleolítico)” e, na sequência, também diz que foi nesse período pré-histórico que “o 

homem descobriu o fogo, de grande utilidade para a sobrevivência e conforto dos grupos 

humanos.” (Idem). 

A partir do entendimento de que os humanos que existiram no período paleolítico, viviam 

de forma desorganizada, não apresentavam comportamentos religiosos e não realizavam 

atividades com resultados obtidos em longos prazos, presumo que, no trecho “danças de 

fertilidade e colheita dos primeiros lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e 

xamanismo e dos vários cultos divinos”, Berthold (2006) refere-se ao Período Neolítico e a Idade 

dos Metais, visto que, nenhum desses termos se aplica às descrições das atividades que eram 

desenvolvidas no período paleolítico. 

Se o objetivo aqui almejado fosse a identificação de uma matriz do teatro de forma geral, os 

rituais que os humanos realizavam antes da caça, já seriam evidencias de uma das vertentes da 

origem do teatro e, com isso, encerraria a questão. No entanto, pretendo identificar uma matriz do 

teatro de rua nos primórdios da existência humana e, assim, com as devidas delimitações, 

paulatinamente, me aproximo das atividades do passado que são os embriões do teatro de rua da 

atualidade. 

Avançando neste sentido, entendo que, os rituais realizados pelos humanos que viveram no 

período paleolítico, ainda estavam restritos ao interior das cavernas. E, por isso, não são aqui 

relacionados aos “cortejos religiosos-procissionais” citados anteriormente por Turle e Trindade 

(2010), já que não abarcam o entendimento de “manifestação coletiva”, a configuração de “lugar 

festivo inicial” e as dimensões de “manifestações ritualísticas públicas”, como já foi assinalado 

por Mate (2009). E, da mesma forma, não podem ser lidos como “uma grande opera ao ar livre” 

como descreveu Berthold (2006). 
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O Período Neolítico é reconhecido como o segundo período pré-histórico. Nesse contexto, 

presumo que os comportamentos e o estilo de vida dos humanos se diferenciaram daqueles que 

viveram no período anterior. Nessa esteira, fundamento minha observação citando Battistoni 

Filho (2008, p.19) que, descreve essa mudança de estilo de vida da seguinte forma: 

 

No período Neolítico (Idade da Pedra Polida), o homem deixa a organização primária de 

bancos (sic) errantes de caçadores para ingressar no tipo de vida mais complexo dos 

povos sedentários, aproximando-se gradativamente do estágio das vastas organizações 

sociais, das quais nasceriam os primeiros Estados. O crescimento da população e o 

incentivo de práticas econômicas como criação de animais, agricultura e artesanato, bem 

como a intensificação das relações de troca proporcionaram a extensão da posse e da 

propriedade individual e a transformação das antigas relações familiares. 

 

Os mesmos clãs e comunidades que aqui são apontados como “vastas organizações 

sociais”, também são descritos por Hauser (2003, p. 10) como “corpos sociais organizados e 

localmente unidos”. Regatão (2007, p. 15) também parece compactuar com esta constatação ao 

dizer o seguinte: 

 
A evolução do homem tem sido acompanhada por um conjunto de inquietações que 

visam essencialmente garantir a sua sobrevivência. A construção de habitações 

representa um dos meios mais eficazes para assegurar a sua proteção; no entanto, só com 

o fim do nomadismo surgiram as primeiras aglomerações de casas primitivas. Com o 

passar dos séculos, as construções foram aumentando e evoluindo tecnicamente, dando 

origem a pequenas cidades. 
 

 Com base nesta exposição digo que, no período neolítico pode ter acontecido uma 

transformação no próprio modo como esses humanos se viam e, isso possibilitou que eles se 

descobrissem inseridos em um processo de auto reconhecimento. É certo que as analogias aqui 

construídas ficam a cargo de uma necessidade de explicar as mudanças que foram apresentadas 

por esses humanos ao longo dos anos e, igualmente, são movidas pelo meu desejo de acessar os 

impulsos e as atividades que se ligam à construção de um determinado entendimento do teatro de 

rua na atualidade. 

Caminhando neste sentido, presumo que, a mudança do “individualismo primitivo”, como 

anteriormente descreveu Hauser (2003), para “grupos estáveis” próximos do “estágio das vastas 

organizações sociais”, como também descreveu Battistoni Filho (2008), proporcionou o 

surgimento de um impulso ainda hoje identificado no teatro de rua, a vontade do contato direto e 

indiscriminado entre artistas e apreciadores da arte. 
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Também observo que os humanos do Período Neolítico encontraram sentidos diferentes do 

caráter pragmático, identificado nos seus antecessores. E, acumulando experiências através da 

interação do vivido com o percebido e o imaginado, organizaram-se em “grupos mais 

complexos”, descobrindo novas crenças, assumindo comportamentos religiosos, desenvolvendo 

modos de criação de animais, aprimorando formas de cultivo de alimentos e produzindo artes 

com intenção artística. 

Por viver em grupos mais organizados e mais duradouros do que os pequenos grupos 

nômades do Período Paleolítico, os humanos do Período Neolítico sentiram a necessidade de 

promover rituais coletivos que, aos poucos, foram ganhando aspectos de festa e, 

simultaneamente, aprofundando seu sentido como atividade artística. Nesse contexto, a 

organização em “grupos estáveis” impôs aos humanos a prática das artes não só secretamente nos 

interiores das cavernas, mas também, nos espaços abertos onde fosse possível celebrar, 

comunicar e construir saberes com um maior número de pessoas. 

Reconheço que esses “grupos estáveis” formados no Neolítico, forneceram o ambiente 

gerador da natureza coletiva do teatro de rua e dos festejos realizados publicamente em espaços 

abertos. Somé (2003, p. 35) elucida bem essa necessidade de realização de vivências coletivas ao 

falar o seguinte: 

 

A comunidade é o espírito, a luz-guia da tribo; é onde as pessoas se reúnem para realizar 

um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu proposito e para cuidar 

umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e 

consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa 

doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem espaço para 

contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e 

receberem as dádivas dos outros. 

 

Essa descrição permite aprofundar o entendimento da “comunidade” como um espaço vital 

onde as pessoas constroem relações através das quais desenvolvem seus potenciais e 

“compartilham seus dons”, suas consternações e sua necessidade de divertirem-se, distanciando-

se das atividades cotidianas. Com base nas descrições que foram feitas até aqui, defendo que a 

convivência em comunidade foi o âmbito do qual emergiu o teatro em espaços abertos, uma 

prática que hoje reconheço como teatro de rua. 
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De acordo com as descrições e reflexões expostas até aqui, aponto os embriões do teatro de 

rua no Neolítico e, assim, também defendo que, as atividades que podem ser lidas como as 

manifestações teatrais deste período pré-histórico, eram impulsionadas por duas características 

fundamentais do teatro de rua dos tempos atuais: a apropriação do espaço aberto como local de 

desenvolvimento e difusão da prática artística e a vontade de ir ao encontro do público e 

estabelecer com ele um momento de reflexão, diversão e convívio. 

Mesmo identificando uma possível gênese do teatro de rua no período neolítico, ainda resta 

o terceiro e último período pré-histórico a ser citado, a Idade dos Metais. Este que, como o 

próprio nome já sugere, teve como característica primordial a descoberta e a exploração de metais 

como cobre, bronze e ferro. Com base nas descrições até aqui apresentadas, pode-se constatar 

que, a pedra lascada, utilizada no Paleolítico, e a pedra polida, que auxiliava as atividades 

desenvolvidas no período Neolítico, deram lugar à utilização de uma nova e mais eficaz matéria-

prima para a confecção de ferramentas e utensílios para auxiliar as concretizações do dia a dia, os 

metais. 

Esse caminho evolutivo é facilmente delineado quando se observa que: no Período 

Paleolítico, os seres humanos eram nômades e basicamente coletavam frutas e caçavam animais 

com auxílio de pedras e ossos pontiagudos; no Neolítico, passam a viver em grupos mais 

organizados, desenvolvem a agricultura e a criação de animais e, ao migrar da posição de meros 

consumidores para geradores do próprio sustento, iniciam uma cultura de subsistência; e, na 

Idade dos Metais, constroem ferramentas e dão continuidade no processo de evolução dos 

“grupos estáveis”. 

A partir desse momento, presume-se que, os seres humanos foram desenvolvendo grupos 

maiores e mais organizados e, as manifestações ritualísticas e as atividades hoje reconhecidas 

como teatrais, foram sofrendo as consequências desse aumento populacional e das diferentes 

formas de organização e exploração das coisas do mundo. Presume-se que diversos 

acontecimentos marcaram esse período, dentre eles o surgimento da escrita e o oficio do artesão, 

especificamente falando, do ferreiro. Entretanto, não aprofundarei um olhar sobre este período 

por considerar que, as manifestações teatrais que, aqui foram identificadas como os embriões de 

teatro de rua, estão localizadas no período anterior a existência do mesmo, no período neolítico. 
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Aqui se encontra uma valiosa chave para movimentar a seguinte reflexão: como apontou 

Berthold (2006), se “o teatro é tão velho quanto a humanidade” e já acontecia em “áreas abertas”, 

por que quando tratam do teatro de rua, alguns artistas e pesquisadores tendem a negligenciar 

esse fato e fomentam a ideia de que o teatro de rua nasce do rompimento dos artistas da cena com 

a estrutura do prédio teatral? É certo que identificar a gênese do teatro de rua seria algo 

improvável devido à ausência de dados que possam comprovar com exatidão o seu nascimento. 

Ao nomear este capítulo de Teatro de Rua: Uma Prática Teatral entre o Céu e o Chão, 

ignoro o fato irrefutável de que, tudo que existe na terra encontra-se entre esses dois planos, e 

busco evidenciar que é da natureza do teatro de rua a sua ocorrência no espaço aberto. Em outras 

palavras, exponho que a ocorrência dessa atividade teatral não dependeu da existência de locais 

fechados para a sua realização e, por isso, ela é anterior ao construto a que chamamos de prédio 

teatral. 

 

3.1 UMA MODALIDADE TEATRAL ANTERIOR AO TEATRO 

 

Ao apontar uma modalidade de teatro fora do teatro, estou empregando as duas acepções 

que a palavra teatro possui na literatura nacional. Neste sentido, a repetição da palavra teatro 

sugere um jogo paradoxal em que, à primeira vista, pode-se entender que estou propondo uma 

atividade teatral fora dela mesma. Mas, isso não seria possível, porque, se assim fosse, não 

estaríamos tratando do teatro, mas certamente, de qualquer outra atividade norteada pela nossa 

capacidade humana. 

O pensamento que emerge a partir da articulação de palavras iguais com sentidos 

diferentes, é aqui organizado da seguinte forma: o primeiro termo teatro se refere ao fazer teatral, 

à encenação e ao conjunto de atividades que são desempenhadas pelos atores e diretores teatrais 

na construção de cenas e de espetáculos; já a repetição da palavra teatro corresponde ao prédio 

teatral, estrutura arquitetônica construída e projetada para a realização e apreciação da encenação. 

Esta segunda acepção da palavra teatro liga-se, intrinsecamente, ao seu sentido etimológico 

“lugar arrumado em função do olhar” ou “lugar de onde se vê”. 

É justamente neste ponto, que teço algumas considerações que seguem apontando para o 

entendimento do teatro de rua como uma “modalidade teatral” anterior ao teatro. Para acessar 
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este entendimento, primeiro, é necessário reconhecer que se trata de uma atividade teatral que é 

concretizada na rua, fora de quaisquer construtos arquitetônicos, dentre os quais, prédios teatrais 

e salas multifuncionais que, habitualmente, abrigam o desenvolvimento de danças, teatros e 

outras artes. Assim, a apropriação da rua como um espaço fértil à realização de vivências e 

encenações é identificada aqui como uma característica determinante para a atividade teatral ser 

considerada como teatro de rua. 

O teatro de rua tem como característica primordial a apropriação da rua como um adequado 

espaço para a concretização da encenação. Ainda assim, saliento que somente o desenvolvimento 

de atividades teatrais fora do prédio teatral não determina que as mesmas sejam consideradas 

atividades de teatro de rua. Essas atividades precisam ser impulsionadas pela intenção de dialogar 

diretamente como o público e interagir de forma criativa com as dimensões apresentadas por este 

espaço aberto, dinâmico e caracterizado pelo livre acesso da população. 

Além de apontar para essa intenção de estabelecer um diálogo direto com o público, Souza 

(1993, p. 02) dentre outras informações que assinala, também menciona o teatro de rua como 

uma “modalidade de teatro”, na seguinte descrição: 

 

O teatro de rua possui ampla tradição como uma manifestação popular, desde a 

Antiguidade Clássica até os dias atuais, passando pelas lutas de libertação dos povos da 

América Latina, nas últimas décadas. Tal tradição se justifica por possuir esta 

modalidade de teatro, inúmeros elementos facilitadores. Devido às características de sua 

estética, onde são aprofundados conteúdos e relações sócio-políticas em detrimento de 

caracteres psicológicos de personagens, e sendo uma forma extremamente dinâmica, 

permite abordar com agilidade temas emergentes e manter contato vivo e direto com o 

público, desenvolvendo diversas possibilidades, através de seus processos artísticos, 

métodos e técnicas, possíveis de serem adotados pelo “teatro convencional”, ou seja o 

teatro de recintos fechados.       

 

Para driblar alguns equívocos na compreensão do teatro de rua, Carreira (2007, p. 43) 

adverte: “o teatro de rua não tem uma delimitação conceitual que facilite o trabalho dos 

pesquisadores que o tomam como objeto de estudo”. Em seguida, apresenta uma perspectiva em 

que também assume um entendimento do teatro de rua como uma “modalidade teatral” quando 

diz o seguinte: 

 
Prefiro definir o teatro de rua como modalidade teatral e não como gênero, porque as 

características que o definem se relacionam mais com o fazer teatral e a utilização do 

espaço cênico, como acontecimento concreto de teatralização do que como as regras 

canônicas da elaboração do texto dramático. (Idem, p. 43-44). 
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Também concordando com a compreensão do teatro de rua como uma “modalidade de 

teatro” e, ainda fazendo referência a ideia apresentada por Carreira (2007), Telles (2008, p. 12) 

diz: “[...] Defendemos que a compreensão do teatro de rua, como modalidade (modo de fazer), 

também contribui para nossa análise dos modos de formar atores, desenvolvidos pelos coletivos 

selecionados e pela sua complexidade”. Compactuando com essa perspectiva, também trato o 

teatro de rua como uma “modalidade teatral”. 

Ao entender o teatro de rua como uma “modalidade teatral”, não tenho a intenção de 

construir comparações antagônicas entre o teatro de rua, o teatro na rua e o teatro feito sob a 

tutela do prédio teatral. Cada “modo de fazer” tem a sua validade e serve aos objetivos daqueles 

que o desenvolvem. O que busco aqui é dissolver possíveis equívocos na compreensão e 

delimitação conceitual do teatro de rua, como também assinala Carreira (2007, p. 44): 

 

É comum que se considere o teatro de rua como aquele teatro apresentado fora das 

tradicionais salas teatrais, mas isso simplifica a complexidade do problema. Ainda que as 

características do espaço cênico sejam, neste caso, determinantes para delimitar a 

modalidade teatral da rua, ao tomar em consideração o espaço da representação como 

único parâmetro, se corre o risco de colocar na mesma categoria manifestações tão 

distintas como uma encenação de um pequeno grupo em uma esquina de uma cidade, um 

desfile de carnaval ou qualquer representação em um anfiteatro ao ar livre. 

 

Esta ideia é frequentemente fomentada por alguns artistas e pesquisadores que tendem a 

definir o teatro de rua sem considerar as suas especificidades. Portanto, para não incorrer no 

mesmo erro, identifico como teatro de rua as práticas teatrais que, além da apropriação dos 

espaços da rua, também mantém uma proximidade entre atores e público, possibilitando a sua 

inserção na encenação sempre que possível e, da mesma forma, considero como teatro de rua as 

práticas teatrais que permitem o encontro do público com a arte, sem a intermediação de 

ingressos pagos, que estão mais justificados pela necessidade de custear o conforto e a 

suntuosidade oferecida pelo prédio teatral do que, pelo desejo de gratificar o artista. 

O teatro de rua aqui investigado tem as seguintes características fundamentais: a 

apropriação do espaço da rua e, esta deve ser uma livre escolha e não uma imposição movida pela 

falta de recursos financeiros para custear a locação de outros espaços; a abertura para estabelecer 

uma proximidade entre atores e público e a garantia do livre acesso do público as práticas 
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teatrais. É na rua que a poética deste teatro é forjada e, simultaneamente, ganha consistência, 

sentidos e potência. 

O teatro de rua existe porque dialoga e interage com a dinâmica da rua e, também, porque 

tornam horizontais, as hierarquias sociais, presentes na sociedade, tratando de forma igual os 

diferentes públicos. Nesse espaço aberto não existem lugres de destaques, todos são iguais e essa 

premissa vale tanto para as pessoas excluídas que perambulam pela rua, tanto para aqueles que 

demonstram algum poder aquisitivo. Isso porque este teatro também tem como característica o 

ajuntamento de um grande e variado público no mesmo espaço. 

Não pretendo estabelecer um debate contrapondo duas “modalidades teatrais” e conferindo 

valores para uma forma de realização teatral e descreditando a outra. Não defenderei aqui: este é 

bom e aquele não serve! Pois, compreendo que toda forma de arte tem uma devida importância 

para o contexto onde se desenvolve. Por isso, ao entender o teatro de rua como uma “modalidade 

teatral” anterior ao teatro, evito concepções que tendem a generalizar o seu entendimento de 

modo que, não consideram as suas especificidades. Como exemplo de uma concepção 

generalizada do teatro de rua, cito o trecho inicial da definição feita por Pavis (2007, p. 385) que, 

ao descrever o teatro de rua, diz o seguinte: 

 

Teatro que se produz em locais exteriores às construções tradicionais: rua, praça, 

mercado, metrô, universidade etc. A vontade de deixar o cinturão teatral corresponde a 

um desejo de ir ao encontro de um público que geralmente não vai ao espetáculo, de ter 

uma ação sociopolítica direta, de aliar animação cultural e manifestação social, de se 

inserir na cidade entre provocação e convívio. 

 

Nesta descrição encontram-se alguns pontos que merecem a atenção nesse momento: 

primeiro, o entendimento do teatro de rua como todo o “teatro feito em locais exteriores às 

construções tradicionais” sem considerar as especificidades da apropriação do espaço da rua para 

o desenvolvimento da encenação; segundo, “o desejo de ir ao encontro do público” não é regido 

pelo fato desse público não ir ao teatro, porque, esse desejo antecede a existência do prédio 

teatral. Ainda assim, sem a menor contradição, surge nesta descrição o segundo ponto que deve 

ser considerado no entendimento do que é teatro de rua, a “vontade de ter uma ação sociopolítica 

direta”. 
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O teatro de rua existe pela necessidade do convívio, pela vontade de estabelecer contatos 

diretos com o público diversificado que é próprio da rua, esse local de encontros, desencontros, 

riscos, tensão e transição. O desejo de ir ao encontro de um público diversificado e estabelecer 

com ele um momento de comunhão é o que impulsiona os artistas a optarem pela apropriação da 

rua como um espaço fértil ao desenvolvimento das artes de um modo geral. Em termos práticos, 

pode-se também observar que este desejo, de estar na rua e de estabelecer uma “ação 

sociopolítica direta”, encontra-se impregnado nas ações, nos comportamentos dos atores e, da 

mesma forma, reverbera no modo de organização do discurso cênico e do desenvolvimento da 

encenação. 

O desejo de estabelecer uma “ação sociopolítica direta” encontra-se no cerne da atividade 

do teatro de rua como uma oposição ao confinamento das artes em locais que ditam normas que 

limitam o acesso à arte somente a aqueles que possuem poder aquisitivo. Quando aponto o teatro 

de rua como uma “modalidade de teatro” fora do teatro, estou chamando a atenção para esta 

questão. E por isso, não concordo com os artistas e pesquisadores quando os mesmos pontuam o 

nascimento do teatro de rua a partir da existência do prédio teatral. 

Esses artistas e pesquisadores não consideram os impulsos que resultaram na produção das 

artes cênicas de um tempo ancestral e, por isso, fomentam a ideia de que o nascimento do teatro 

de rua acontece quando os artistas ligados ao fazer teatral saem dos limites do prédio teatral e 

ocupam as ruas. Seria certo afirmar que esses artistas e pesquisadores estão olhando para o 

acontecimento teatral através das lentes da atualidade e por isso referem-se ao fazer teatral de 

épocas mais atuais ou de um passado mais recente, não tão longínquo como os primórdios da 

humanidade. Esse entendimento do teatro de rua nascido a partir do distanciamento do prédio 

teatral pode ser observado em reflexões e descrições como as de Cruciani e Falletti (1999, p. 16): 

 

E se os teatros, com a dureza da pedra e seus poleiros distantes, nos obrigam a ler em 

voz alta algum Oscar clássico para a plateia dos bombons, uma das soluções é, 

certamente, sair deles. Assim nasceu o teatro de rua, e das especiais características 

topográficas de seu nascimento extraiu alguns de seus traços e de seus desdobramentos. 

 

Outro exemplo da mesma natureza pode ser observado quando Telles (2008, p. 12) escreve 

que “O teatro de rua nasce da vontade de os artistas de teatro ir ao encontro do público que não 

possui possibilidade de acesso às salas, ou está vinculado ao movimento político”. Essa “vontade 
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de ir ao encontro do público” existe, porém, ela não pode ser justificada pela impossibilidade de o 

grande público adentrar ao prédio teatral, porque se assim fosse, poderíamos pensar que, se todos 

tivessem livre acesso à estrutura do prédio teatral, não existiria teatro de rua. 

Há outras leituras que fomentam o entendimento do teatro de rua a partir de rompimento 

com o prédio teatral, no entanto, a exposição feita até aqui possui força suficiente para 

impulsionar a continuidade da reflexão iniciada no começo deste capítulo, ou seja, a constatação 

da ocorrência de uma atividade teatral antes da existência do prédio teatral. Saliento que, ao 

buscar os embriões do teatro de rua nos primórdios da existência humana, não pretendo me 

inserir na inesgotável divergência estabelecida entre a teoria evolucionista, que defende que o 

homem descendeu do primata e a teoria criacionista que afirma que a humanidade foi criada por 

um deus supremo através de um casal de humanos por ele projetado. 

O objetivo de tecer uma gênese de um teatro de rua – no qual eu acredito, me inspiro e 

desenvolvo – corresponde ao desejo de identificar os impulsos e características que revelam a 

ocorrência de um teatro ancestral – que era realizado em campo aberto, muito antes da existência 

do arcabouço arquitetônico para onde foi direcionada e, posteriormente confinada, a atividade 

teatral. Carreira (2007, p. 40) também observa esta questão: 

 

Ao confinar o espetáculo teatral nas salas, a cultura capitalista determinou que o 

espetáculo aceitaria perder seu caráter de festa e ganharia o valor de mercadoria. Tal 

mercadoria tem mais valor nos espaços fechados onde o pagamento de entrada não 

somente gera lucro, mas também outorga hierarquia. 
  

 Sobre o confinamento sofrido pela arte teatral, também cito um trecho da descrição feita 

por Turle e Trindade (2010, p. 17-18): 

 

Os atores passam, assim, de artistas livres a empregados de empresários e produtores. Os 

espetáculos realizados nas feiras, nos adros das igrejas, nos pátios das estalagens e nas 

festas de carnaval passam a ser desprovidos de qualquer valor artístico pela lógica 

burguesa, uma vez que não produziam lucro e este pensamento vai, gradativamente, se 

tornando hegemônico, banindo estas modalidades dos centros urbanos e as rotulando de 

baixa cultura. 

 

Estas descrições demonstram uma oposição à ideia de que o teatro de rua surgiu a partir do 

rompimento com o prédio teatral e, ao mesmo tempo, apontam para o entendimento do teatro de 

rua como uma prática teatral constituída por história e questões sociais que dialogam com o 
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passado e o presente. Avançando neste sentido, destaco que, tanto na identificação de um teatro 

de rua ancestral quanto no entendimento do teatro de rua da atualidade, três pontos precisam ser 

observados: a apropriação do espaço aberto, a vontade de estabelecer uma ação sociopolítica 

direta e o modo de organização do discurso cênico.  

Estes pontos são organizados de forma equilibrada e, por isso, ao acessá-los não se 

identifica uma ordem que aponte a superioridade de um ponto em relação ao outro. Neste sentido, 

pode-se constatar que o mesmo impulso que leva os artistas à apropriação do espaço da rua, 

também norteia a vontade de estabelecer uma ação sociopolítica direta e, igualmente, alimenta o 

modo de organização do discurso cênico. 

A apropriação do espaço da rua, não é a mera exposição dos atores neste espaço aberto, mas 

sim, a atitude dialógica, atenta e cortês que os atores desenvolvem para serem inseridos na 

dinâmica deste local de trânsito que é, simultaneamente, atravessado por diferentes informações 

sonoras e visuais. Neste sentido, saliento que a percepção de apropriação do espaço da rua não 

passa pela delimitação do espaço da realização da encenação, mas, diz respeito à presença de 

espírito dos artistas que realizam essa delimitação. 

A vontade de estabelecer uma ação sociopolítica direta, como já foi anteriormente 

apontada, é um impulso que leva os atores a se reconhecer como agentes e testemunhas de uma 

“modalidade teatral” que provoca diversão e promove reflexões – que são concretizadas no 

contato aproximado com o público. Juntos, atores e público forjam, dão consistência, sentidos e 

potência à prática do teatro de rua. 

Relacionado com a dilatação dos limites impostos ao acesso a arte, encontra-se o modo de 

organização do discurso cênico, este, refere-se à disposição e à forma de utilização dos recursos e 

elementos teatrais. No contexto do teatro de rua, pode-se entender que as personagens, o 

desenvolvimento do texto, o comportamento dos atores, as configurações dos espaços das cenas, 

os adereços, os figurinos, as maquiagens e tudo que compõe a encenação são idealizados e 

concretizados a partir do entendimento da dinâmica da rua. 

Depois de reconhecer o teatro de rua como uma forma de expressão e comunicação humana 

nascida de rituais coletivos em um passado ancestral e, depois de estabelecer o entendimento 

desta prática teatral como uma “modalidade de teatro”. Apresento uma perspectiva do teatro de 

rua no âmbito brasileiro, pois, é neste contexto que se encontram inseridos os atores a quem 
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direciono as reflexões e proposições metodológicas elaboradas a partir da articulação do Jongo e 

do Mergulhão do Cavalo Marinho com os jogos e improvisações teatrais. 

 

3.2 UMA PERSPECTIVA DO TEATRO DE RUA NO BRASIL 

 

A inexistência de registros que apontem para a ocorrência de manifestações teatrais que 

podem ser identificadas como teatro de rua não limita as articulações que farei para me aproximar 

de uma perspectiva histórica onde esta “modalidade teatral” encontra-se. Mas, não estará à 

margem, não será vista por um olhar viciado que tende a ler tudo através de uma lente que impõe 

como exemplos, os feitos estrangeiros e as atividades ditas formais, regulares e nobres. 

Para apresentar uma perspectiva do teatro de rua no âmbito brasileiro, terei que “mergulhar 

num mar de possibilidades” e estabelecer como parâmetro as atividades que, presumo, existiram 

paralelas ao que foi registrado, formalizado e posto nos anais da história como a única forma de 

existência do teatro brasileiro. Mas não farei um mergulho muito profundo, pois respeito um 

certo dito popular: “Em terra alheia, se pisa devagar”. Em outras palavras, não me deterei na 

história, que não é o meu campo de conhecimento. Aqui seguirei o objetivo de apresentar uma 

perspectiva atual do teatro de rua no contexto brasileiro. 

E como farei isto? Eis a questão. A resposta é simples e sem demora! Seguirei fazendo as 

articulações da mesma forma que fiz no início deste capítulo, quando acessei os comportamentos 

e as atividades desenvolvidas no nosso longínquo passado ancestral e, a partir delas, identifiquei 

as características que formam e fundamentam a existência do teatro de rua na atualidade. Ou seja: 

a apropriação do espaço aberto, a vontade de estabelecer uma ação sociopolítica direta e o modo 

de organização do discurso cênico. 

Quando falam do registro do teatro de rua em livros e mídias, ou melhor, quando relatam a 

falta de registros que trazem as manifestações do teatro de rua no contexto brasileiro, Turle e 

Trindade (2010, p. 27) dizem o seguinte: 

 

O Teatro de Rua no Brasil nunca foi visto como um objeto de estudo de primeira 

categoria pela academia ou pelos historiadores do teatro brasileiro. Até o século passado 

era visto como uma categoria menor, muitas vezes denominado teatro 'popular' (num 
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sentido, contudo, pejorativo) ou ligado à agitação e propaganda de partidos e 

manifestações políticas. 

 

De acordo com esta constatação, na falta de registros que exponham dados sobre a 

existência do teatro de rua no passado histórico do Brasil, recorrerei a descrições que me 

permitam identificar as três características fundamentais do teatro de rua aqui listadas e, a partir 

delas, ou tendo nelas um parâmetro, chegarei à exposição de uma perspectiva atual desta 

“modalidade teatral”. E, assim, cito Carreira (2007, p. 44) que também compactua com a 

desproporcional relação intencionalmente estabelecida entre o teatro de rua o termo popular e 

aponta para a necessidade de considerar alguns parâmetros na identificação e entendimento do 

teatro de rua, ao dizer o seguinte: 

 

[…] O teatro de rua costuma aparecer identificado apenas por suas possíveis conexões 

com a cultura popular. Atitude que reduz o olhar crítico a perceber uma característica 

que não está presente na totalidade do teatro de rua. Por isso é importante propor alguns 

parâmetros com o fim de pensar uma delimitação do conceito de teatro de rua. Para isso 

é preciso identificar: a) a relação entre as linguagens do espetáculo e o espaço cênico; b) 

as características da convocação e do tipo de público concorrente.   
 

Os parâmetros para “pensar uma delimitação do conceito de teatro de rua” já foram 

estabelecidos desde o momento em que busquei identificar nos primórdios da humanidade, as 

manifestações teatrais que pudessem ser reconhecidas como um teatro de rua ancestral. Por isso, 

sem nenhum esforço, pode-se entender que os parâmetros que foram estabelecidos nesta 

investigação, seguem no mesmo sentido desses, aqui apontados por Carreira (2007). 

Seguindo o objetivo de apresentar uma perspectiva do teatro de rua no contexto brasileiro 

da atualidade, continuo este trajeto que vem do passado para o presente e, para isso, exponho uma 

atividade teatral realizada em meados do século XVI, como a primeira prática teatral que pode 

ser lida como um exemplo de teatro de rua. Trata-se do Auto da Pregação Universal cuja 

natureza primava pela instrução religiosa. Como atesta o seguinte trecho encontrado no 

Dicionário do Teatro Brasileiro: 

 

A primeira dessas peças de instrução e devoção, da qual restam apenas fragmentos sem 

título, recebeu, para fins editoriais, a denominação de Auto da Pregação Universal. Foi 

encenada na aldeia de Piratininga, entre 1561 e 1562, e adaptada para festividades 

cívicas e religiosas em outros aldeamentos. (2006, p. 47). 
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Poderia citar, como embriões do teatro de rua brasileiro, as danças e os cantos coletivos 

desenvolvidos pelos índios que aqui viveram no passado. Entretanto, para expor os rituais dos 

índios como um ponto de continuidade desta trajetória em direção a uma perspectiva do teatro de 

rua na atualidade, seria preciso tecer articulações que ocasionariam na repetição de algumas 

reflexões já apresentadas na abordagem do que Berthold (2006) chamou de “teatro primitivo”. 

Por isso, busco um caminho mais preciso e, assim, reconheço que as encenações do Auto da 

Pregação Universal possuem os impulsos e parâmetros também comuns ao teatro de rua que 

atualmente é realizado no país. Para elucidar esta constatação, cito as descrições que Magaldi 

(2004, p. 19) apresenta sobre a referida obra teatral: 

 

Atribuem os historiadores ao Auto da Pregação Universal a primazia da composição, na 

obra anchietana. A circunstância de existirem dele apenas alguns fragmentos faz que até 

o significado do título seja conjetura, impossível de comprovar-se. Três hipóteses 

explicariam o nome: foi escrito em tupi e português, podendo alcançar todo o público da 

época; representou-se em várias partes do Brasil; ou se reuniu para vê-lo, em São 

Vicente, toda a Capitania, justificando assim a universalidade da pregação. […] Lendas 

misturam-se à notícia da sua representação, contribuindo para a aura de santidade que 

envolve a figura do autor. Encenado ao ar livre, uma tempestade ameaçava desabar sobre 

o local. Somente após o fim do espetáculo, que durou três horas, caíram as águas.   
 

As hipóteses, que segundo Magaldi (2004) poderiam explicar o nome da obra , também 

apontam para algumas características do teatro de rua: a primeira hipótese diz que o texto pode 

ter sido escrito para “alcançar todo o público da época” e, assim, aponta para a organização do 

discurso cênico – com o objetivo de abarcar um variado e indiscriminado público; a segunda 

hipótese expõe a flexibilidade e itinerância, que também são comuns ao teatro de rua, que tem 

como natureza a livre circulação pelos espaços abertos; a terceira hipótese traz a reunião de um 

grande número de pessoas e, assim, também aponta para o potencial agregador identificado nesta 

“modalidade teatral”. Por fim, a descrição que o texto era “encenado ao ar livre” o que aqui 

dispensaria analogias, remete a apropriação do espaço aberto como local propício ao 

desenvolvimento de práticas cênicas. 

Saindo do passado histórico do Brasil e chegando a algum lugar da atualidade, encontro 

com Peixoto (1999, p. 143) que, sobre o teatro de rua brasileiro, assinala “No Brasil o teatro de 

rua está nas raízes das mais autênticas manifestações da identidade cultural nacional, ponto de 
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partida essencial para uma compreensão da poesia popular e de um processo cultural especifico”. 

E continua descrevendo essa ligação entre teatro de rua e poesia popular dizendo o seguinte: 

 

E são espetáculos que utilizam as mais diversificadas linguagens, uma excluindo a outra 

ou integrando várias, como a dança e o canto, a presença de atores ou o teatro de 

bonecos (chamado mamulengo em Pernambuco e joão-redondo na Paraíba). Um 

universo de invenção e fantasia como o bumba-meu-boi (auto pastoril com dialogo, 

dança e canto) o fandango, a ciranda, os bacamarteiros e tantos outros. Toda uma 

linguagem cênica tradicional que configura uma herança e mesmo uma influência 

marcante nos passos iniciais de alguns grupos de teatro de rua no Nordeste em anos bem 

mais recentes, que partiram desta fonte rica e inesgotável para buscar uma linguagem 

atualizada e inventiva. 
 

 Desde já, é preciso salientar que a ligação entre o teatro de rua e a “poesia popular”, agora 

defendida, possui um sentido diferente daquele apontado anteriormente por Turle e Trindade 

(2010) e, igualmente, citado por Carreira (2007). Aqui observo que, o termo popular é utilizado 

para denotar um valor, com referências nas complexas e ricas manifestações culturais brasileiras, 

e, por isso, passa longe do “sentido pejorativo” já aqui apontado. Assim, caminhando nesta 

perspectiva de aproximação entre o teatro de rua e a atmosfera popular identificada nas 

manifestações culturais brasileiras, Peixoto (1999, p. 143) continua sua constatação, dizendo que: 

 

Vinculado a estas bases populares ou partindo de outras inquietações, incorporando 

técnicas de representação com o clown do circo ou a commedia dell’arte italiana, ás 

vezes mesmo partindo de experiências mais contemporâneas, como os processos de 

encenação e representação de Brecht ou as investigações do significado do ator 

desenvolvidas pelo teatro antropológico de Eugenio Barba, o teatro de rua, no Brasil de 

hoje, é uma das manifestações mais vivas e significativas da arte cênica nacional. 
 

Moreira (2000, p. 21) contribui com um adequado entendimento da ligação da cultura 

popular com o teatro ao dizer que “[…] São os folguedos populares com seus personagens, loas, 

adereços, falas, movimentos, transfigurações e sua comunicação direta com o público que dão 

berço ao teatro popular”. No entanto, observo que ele se refere ao “teatro popular” e não ao teatro 

de rua ou teatro de um modo geral. Essa correlação entre o teatro de rua, a poesia e as 

manifestações da cultura popular brasileira não é algo obrigatório, posto que, nem todo teatro de 

rua é popular na sua dimensão estética. 

Por ser realizado na rua e garantir a apreciação de todos sem distinção, o teatro de rua 

encontra-se, intrinsecamente, ligado a uma acepção de popular no que se refere à relação com o 
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público. Como o termo popular ainda hoje, proporciona um complexo e, ao que parece 

inesgotável debate na sociedade, julgo necessário evidenciar aqui, com qual acepção esta palavra 

vem sendo aqui utilizada, sobretudo no contexto das danças, do teatro e dos comportamentos dos 

atores. 

O termo popular liga-se a ideia de modos “não oficiais” de percepção, entendimento e 

relação com as coisas do mundo, por isso, há uma tendência de entendê-lo como uma oposição 

aos modos ditos “sérios”. Sem aprofundar o debate em volta do tema, visto que, este é dotado de 

uma complexidade que não caberia nesta investigação, presumo que, mesmo sendo diferente, 

uma forma só existe porque a outra se encontra presente. 

Colaborando com essa constatação, Bakhtin (1987, p. 5), assinala que essas duas formas de 

percepção, leitura e interação com o mundo, já existiam nos primórdios da humanidade quando 

diz que “[…] Dentro de um regime social que não conhecia ainda nem classes nem Estado, os 

aspectos sérios e cômicos da divindade, do mundo e do homem eram, segundo todos os indícios, 

igualmente sagrados e igualmente, poderíamos dizer, 'oficiais'”. De acordo com essa descrição, 

presumo que foi devido ao seu caráter “não oficial” que os feitos identificados como populares 

passaram a ser vistos com menor valor em relação aos feitos “oficiais”. E, nesse mesmo sentido, 

também observo que essa separação entre o que hoje nominamos “popular” e “erudito” 

aconteceu devido à necessidade que diferentes classes sociais têm de atribuir distintos valores aos 

entendimentos e comportamentos humanos. 

No âmbito nacional, a palavra popular é utilizada tanto para referir-se à cultura, ao saber e 

às práticas originadas ou destinadas ao povo, bem como para mencionar, de forma específica, os 

movimentos sociais que floresceram no país em meio às décadas de 70 e 80. Essa relação é feita 

com base na origem desses movimentos sociais, já que eles foram forjados a partir da 

organização de diversos grupos populares, como descreve Abib (2005, p. 54): 

 

Boa parte desses movimentos sociais nutre-se da experiência, das vivências, das formas 

de organização e das visões de mundo provenientes da cultura popular, já que os sujeitos 

protagonistas dessas novas formas de organização social, são, em grande parte, oriundos 

das camadas da população diretamente envolvidas com esse universo em que as 

tradições, a ritualidade, a simbologia e a ancestralidade são as referências mais 

importantes. 
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 De acordo com essa exposição, considero como popular os fazeres que residem no 

contexto das artes, do saber revelado e das manifestações culturais que estão ligadas à formação 

da identidade sociocultural do povo brasileiro. Esses fazeres podem ser realizados pelo povo ou 

por profissionais que utilizam as expressões, as crenças e as diversas formas de relação e 

construção de saberes próprios do povo como referência para o desenvolvimento de seus feitos e 

de suas reflexões. 

Reforço que, não pretendo fomentar um debate contrapondo duas “modalidades teatrais” e 

conferindo valores para uma forma de realização teatral e desacreditando a outra. Da mesma 

forma, não pretendo estabelecer uma rígida oposição entre o que é popular e o que é erudito. Isso, 

não contribui com o entendimento do teatro de rua no contexto brasileiro e, ainda demanda um 

desgaste desnecessário para formular debates que parecem girar entre círculos intermináveis. 

No tocante à estética e a aproximação com elementos de manifestações culturais regionais, 

existem encenações que são desenvolvidas na rua e não são necessariamente espetáculos 

populares. Dependendo de seus fazedores, estas encenações receberão diferentes nomes, entre os 

quais figura o teatro de intervenção urbana – que é feito com o objetivo de mudar o fluxo da 

cidade de forma invasiva e intensa, ao contrário do teatro de rua que, geralmente, muda o fluxo 

da cidade de formas menos impositivas. 

Identifico na encenação do Espetáculo Das Saborosas Aventuras de Dom Quixote de La 

Mancha e seu Escudeiro Sancho Pança
12

 um valioso exemplo de teatro de intervenção urbana. 

Nele, através do uso de cordas, atores descem do alto de grandes prédios, explorando uma 

verticalidade na encenação e, mudando o fluxo dos transeuntes, desenvolvem cenas no meio de 

pistas, obrigando a parada dos carros e, simultaneamente, promovendo uma mudança na 

sonoridade da rua que, neste momento, é permeado por buzinas. 

De acordo com a configuração e a apropriação dos espaços da rua, a encenação do teatro de 

rua pode mudar o fluxo da cidade numa maior ou menor proporção, enquanto que, o teatro de 

intervenção urbana busca, propositadamente, mudar esse fluxo, seja parando o transito por um 

tempo, seja mudando a paisagem vertical de um determinado local, seja explorando locais 

                                                 
12

  Espetáculo dirigido por André Carreira e encenado pelo Grupo Teatro que Roda do Estado de Goiás, a partir do 

Romance Dom Quixote, criado por volta do início do século XVII, pelo poeta e romancista espanhol Miguel de 

Cervantes (1547-1616). 
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dificilmente pensados para a concretização da encenação ou alterando o fluxo das pessoas que 

mudam a direção do seu caminhar em função da encenação desenvolvida. 

Considero que é popular todo feito que, mesmo sendo feito por um seleto grupo pertencente 

a classes de trabalhadores, tenha como característica central um alto poder de abrangência. No 

contexto das artes, pode-se entender que o termo popular se refere a feitos realizados pelo povo 

ou por profissionais que possuem afinidades com a estética, a ética, a poesia e a ideologia 

popular. Ou seja, um alto grau de abrangência que possibilita o acesso de indivíduos pertencentes 

a diferentes classes sociais. 

Avançando nessa perspectiva, defendo que o teatro de rua, independentemente da estética 

que apresenta, já possui uma natureza popular em sua existência. Esta constatação é impulsionada 

pela observação das seguintes características: garantia de acesso à arte para diferentes públicos; 

proximidade entre atores e público; possibilidade de inserção do público na encenação; utilização 

de discursos e personagens regionais que propiciam a identificação com o público das ruas; 

diluição das diferenças sociais; utilização de danças populares regionais e apropriação de técnicas 

advindas do circo tradicional, como o manuseio de malabares, o uso de pernas de pau e 

adequação da técnica de palhaço. 

A problematização que acompanha a palavra popular não se dilui facilmente, é preciso 

muito mais esforço e muitos mais referenciais teóricos para auxiliar no tratamento das questões 

que este tema suscita. Mas, com a exposição até aqui realizada se finda o conjunto de pistas 

necessárias ao entendimento das demais descrições desta investigação que unifica danças 

populares regionais, jogos e improvisações teatrais na elaboração de uma proposta de treinamento 

corporal para os atores que atuam no teatro de rua. 

O teatro de rua feito no Brasil é tão fértil e diversificado que um dos desafios encontrados 

ao o investigar é a elaboração de uma delimitação conceitual que contemple sua grandeza, sua 

diversidade, e da mesma forma, conserve suas especificidades e seus desdobramentos sociais. No 

âmbito brasileiro, é possível identificar diferentes práticas de teatro de rua que, em seus projetos 

de encenação e formação de atores, realizam o amalgamento de diversas danças populares, 

folguedos regionais, músicas do cancioneiro nacional e outras diferentes formas de expressões 

culturais. 
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Apontando para a diversidade do teatro de rua que atualmente é desenvolvido no âmbito 

nacional, Amir Haddad defende que devemos acessar a ideia de que aqui no país existem “teatros 

de rua” e não teatro de rua. Com base nesta constatação, pode-se entender que o teatro de rua no 

contexto brasileiro é tão plural como a própria identidade cultural nacional. Para perceber a 

pluralidade presente no teatro de rua no Brasil é preciso observar o grande número de coletivos 

teatrais e de atores independentes que ocupam as ruas e praças do país com suas diferentes 

estéticas teatrais. 

Esses coletivos, cada um a seu modo, mantêm-se através das especificas estratégias de 

formação de seus atores e dos seus próprios modos de produção e circulação de espetáculos pelas 

ruas e praças de suas respectivas cidades e de outras regiões do país. Embora o teatro de rua no 

Brasil não seja uma exclusividade dos coletivos teatrais, sem receio algum, reconheço os grupos 

artísticos como os principais responsáveis pela manutenção e produção do teatro de rua no país. 

O teatro de rua no contexto brasileiro estabelece proposições sociopolíticas que são 

impulsionadas por um sentimento de transgressão que pode ser identificado desde os primórdios 

da humanidade quando, buscando transgredir a ordem cotidiana das coisas, os nossos mais 

longínquos ancestrais deram início às atividades mágico-religiosas que serviram de embrião para 

o nascimento do teatro de rua. Corroborando com identificação do potencial de transgressão do 

teatro de rua, Carreira (2007, p. 41) diz: 

 

O simples fato de que o teatro de rua exista implica um potencial transgressor, mas a 

concretização dessa transgressão manifesta-se em diferentes ordens. Em primeiro lugar o 

teatro de rua transgride o caótico deslocamento das pessoas nas ruas, pois, mesmo 

momentaneamente, propõe uma ruptura no uso cotidiano da rua. Recria o espaço da rua 

e inventa uma nova ordem, ao mesmo tempo em que impõe às pessoas que caminham 

pela rua uma mudança: de simples pedestres a espectadores. Em segundo lugar, ao 

ocupar a rua, o teatro se faz permeável à influência do que se poderia chamar ‘cultura da 

rua’. 

 

Reconheço que o aspecto de transgressão é inerente ao teatro de rua, mas também entendo 

que, além do potencial transgressor, a ligação com os impulsos oriundos de manifestações e 

festividades populares também estão presentes no cerne do teatro de rua no contexto brasileiro. 

No embalo desta questão, cito Oliveira (2010, p. 17) que, ao desenvolver uma pesquisa 

documental acerca do teatro de rua em Porto Alegre, diz “[…] Sugiro em termos de análise, a 

existência de duas poéticas de teatro de rua: uma chamada de teatro de rua tradicional, largamente 
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desenvolvida em todos os cantos do Brasil e outra, denominada teatro de rua de ruptura”. E, 

quando fala dos diversos grupos que surgiram nos anos de 1990 na Cidade de Porto Alegre, 

oferece mais dados sobre o que chamou de “teatro de rua tradicional”, ao dizer que: 

 
Predominou, ao longo destes primeiros anos, um teatro de rua que utilizava, na maioria 

de suas criações, o espaço circular ou semi-circular, com público em torno e ao mesmo 

nível do chão, normalmente sem cadeiras ou arquibancadas, esta configuração dava uma 

proximidade entre atores e público. Em relação à representação, pode-se dizer que o 

trabalho de atuação estava baseado, predominantemente, em linguagens cômicas em 

geral advindas da Comedia Dell'Arte, Clown, palhaço e outras linguagens populares que 

favoreciam a comunicação com o público, focando-se na preocupação de construir um 

personagem com gestos, sotaques e prosódias regionais. (Idem.). 

 

 Entendo que, o “teatro de rua tradicional” aqui mencionado, é aquele fazer teatral que 

possui uma intrínseca ligação com a poesia e outras práticas culturais populares e, como apontou 

Peixoto (1999), “está nas raízes das mais autênticas manifestações da identidade cultural 

nacional”. Sobre este teatro, Oliveira (2010, p. 17) também diz o seguinte: 

 

Verifica-se a elaboração de tipos regionais no que diz respeito aos aspectos de atuação: 

na busca de gestos, ações e comportamentos estilizados a partir de pesquisa do tipo 

regional. A linguagem verbal também define de forma bastante acentuada a construção 

dos personagens para este tipo de teatro de rua. 
 

 Observo que no “teatro de rua tradicional” os atores conseguem uma cumplicidade natural 

com o público por possuírem aspecto cortês o que os tornam convidativos. Em resposta a esse 

convite, o público se funde à encenação de tal modo, que, a tudo percebe e reage de forma 

espontânea. Avançando neste sentido, cito também algumas descrições sobre o “teatro de rua de 

ruptura”. No tocante a organização do espaço da encenação, do texto dramático e das 

personagens, Oliveira (Idem, p. 18), diz que: 

 

Na poética de ruptura, o espaço sofre alterações, tanto na horizontal, quanto na vertical, 

não se limitando ao espaço circular ou semicircular. O espetáculo propõe uma mudança 

constante tanto do espaço da ação cênica, quanto do público, que se diverte em procurar 

sempre a melhor visão do espetáculo. [...] Normalmente o teatro de rua de ruptura abdica 

de um texto dramático previamente elaborado, ou mesmo a partir de livres adaptações de 

clássicos, fugindo da criação linear do enredo. Os personagens não são necessariamente 

localizados nem caracterizados como figuras da época em que ocorre a ação da peça, 

mas são identificados como seres atemporais, que podem estar ligados a qualquer tempo 

ou período histórico. Não é propriamente a caracterização do personagem no sentido 

mais tradicional que produz sentido ou garante a atenção do público, mas a tensão para 
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execução das ações, e a forma como esta se desenvolve e a manipulação dos signos pela 

encenação. 
 

A partir das exposições feitas até aqui, pode-se observar que, o teatro de rua, sendo popular 

ou de ruptura, será também constituído pela resistência artística, econômica e cultural e, por isso, 

mas não só por isso, as suas encenações sempre carregarão uma forte vertente de transgressão e 

contestação social. Dito isso, deixo as descrições do “teatro de rua tradicional” e do “teatro de rua 

de ruptura” e passo ao teatro de rua brasileiro que aqui é o meu ponto de interesse, o teatro de rua 

no contexto brasileiro da atualidade. 

Assim como Peixoto (1999), Oliveira (2010) também defende uma influência da “comedia 

dell'arte italiana” no teatro de rua brasileiro e, da mesma forma, aponta para uma ligação entre a 

prática do “teatro de rua tradicional” e a linguagem cômica desenvolvida por artistas que se 

dedicaram à arte da palhaçaria. Neste momento, também observo que os termos “clown” e 

“palhaço” denotam a existência de uma diferença entre ambos. 

Diante da possibilidade de uma reflexão mais atenta, acredito que a “commedia dell'arte 

italiana” influenciou as práticas do “teatro de rua tradicional” e ainda hoje, com as devidas 

proporções, continua sendo uma das referências teatrais acessadas por diferentes práticas do 

teatro de rua no país. Partindo de algumas descrições da “commedia dell'arte italiana” pode-se 

concordar, ou não, com a ideia de que a mesma influenciou a prática do “teatro de rua 

tradicional” no contexto brasileiro. Para auxiliar no entendimento acerca da “commedia dell'arte 

italiana” recorro a Berthold (2006, p. 353) que assinala: 

 

Quando o conceito de Commedia dell'arte surgiu na Itália no começo do século XVI, 

inicialmente significava não mais que uma delimitação em face do teatro literário culto, 

a commedia erudita. Os atores dell'arte eram, no sentido original da palavra, artesãos de 

sua arte, a do teatro. Foram, ao contrário dos grupos amadores acadêmicos, os primeiros 

atores profissionais. Tiveram por ancestrais os mimos ambulantes, os prestidigitadores e 

os improvisadores. Seu impulso imediato veio do Carnaval, com os cortejos mascarados, 

sátira social dos figurinos de seus bufões, as apresentações de números acrobáticos e 

pantomimas. A Commedia dell'arte estava enraizada na vida do povo, extraía dela sua 

inspiração, vivia da improvisação e surgiu em contraposição ao teatro literário dos 

humanistas. 
 

Nesta descrição já se encontram algumas características semelhantes àquelas atualmente 

observadas no teatro de rua brasileiro, a saber: a oposição à ideologia de um teatro dito “sério”; 

os atores como “artesãos de sua arte”; aqui estou fazendo referência aos atores que, comumente 
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desenvolvem outras atividades ligadas a atuação teatral – a exemplo da confecção figurinos, 

máscaras, adereços dentre outras coisas; a ligação com outros artistas de rua aqui nomeados como 

“mimos ambulantes, “prestidigitadores” e “improvisadores”; a presença de uma “sátira social”; a 

inserção de “números acrobáticos e pantomimas” na encenação e, por fim, o enraizamento “na 

vida do povo”. 

Apresentando dados que também contribuem para o entendimento da “commedia dell’arte 

italiana”, Carvalho (1989, p. 28) diz: “Um tipo especial de teatro vindo da atelana primitiva, logo 

irá constituir a commedia dell’arte, a primeira grande escola de ator na evolução da história do 

teatro”. Outros importantes dados sobre essa prática teatral são apresentados por Dario Fo (1998, 

p. 17) que diz:  

 

Os cômicos possuíam uma bagagem incalculável de situações, diálogos, gags, 

lengalengas, ladainhas, todas arquivadas na memória, as quais utilizavam no momento 

certo, com grande sentido de timing, dando a impressão de estar improvisando a cada 

instante. Era uma bagagem construída e assimilada com a prática de infinitas réplicas, de 

diferentes espetáculos, situações acontecidas também no contato direto com o público, 

mas a grande maioria era, certamente, fruto de exercício e estudo. Os cômicos 

aprendiam dezenas de 'tiradas' sobre os vários temas relacionados com o papel ou a 

máscara que interpretavam.  
 

Além da destreza na utilização de máscaras, há outras descrições em que é possível 

observar que os “atores dell'arte” também possuíam um notável domínio de outras linguagens 

artísticas como o canto, a dança e a acrobacia. Esses atores apresentavam-se em lugares públicos 

como feiras, ruas e praças e, quando recebiam convites, também se apresentavam para os ricos e 

poderosos em seus salões nobres e restritos ao povo. Embasado nessas descrições, entendo que os 

primeiros “atores dell’arte” eram de camadas populares e pertenciam a uma mesma família, 

como também atesta Dario Fo (Ibid, p. 20) quando diz que “O termo 'arte' é ligado ao ofício”, 

pois os ofícios eram atividades passadas de geração a geração. 

Depois de apresentar dados sobre a “commedia dell'arte italiana” faz-se também necessário 

mencionar a aproximação do teatro de rua que atualmente é realizado no âmbito nacional com o 

palhaço e o clown. Sei que o termo “clown” na língua inglesa, corresponde ao termo “palhaço” 

em português. Entretanto, nos trechos de duas citações aqui utilizadas, observei uma 

diferenciação entre as duas figuras, ou seja: Oliveira (2010) fala “Clown, palhaço e outras 

linguagens populares”, deixando evidente que trata de figuras diferentes; já Peixoto (1999), 
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suscita uma especificidade em torno desta figura, ao falar “clown do circo”. Não me deterei na 

corrente discussão que ora tende a separar, ora tende a ignorar as diferenças entre uma figura e 

outra. E, deste modo, recorro à Reis (2013, p. 46) que diz: 

 

Os termos palhaço e clown sofreram uma influência peculiar que se acentuou na década 

de 1980, momento de implantação no Brasil de novas abordagens da arte do palhaço 

denominada com certa predominância aqui de clown, criada em ambientes teatrais e 

voltada principalmente para palcos de teatro, disseminada na Europa pela escola de 

Jacques Lecoq, a partir da década de 1960 e aperfeiçoada por Philip Gaulier até os dias 

atuais. Portanto, esta conotação do termo clown usada aqui provem de um contexto 

francês, e não a acepção da palavra clown da sua pátria inglesa. Quando se fala da arte 

do palhaço no Brasil hoje, estamos falando de saberes artísticos transmitidos 

predominantemente, de um lado, pelos palhaços da tradição dos circos, e de  outro, de 

técnicas voltadas para a arte do palhaço desenvolvidas no contexto teatral, cujo 

aprendizado e desenvolvimento se dão em sala, com artistas que misturam as duas 

perspectivas. 
 

A partir desta exposição, pode-se observar que a questão que envolve a singularidade ou 

similaridade dos termos palhaço e clown, é profunda e, como diz Reis (Idem, p. 44) “aprofundar a 

discussão acerca das definições etimológicas que deram origem aos termos palhaço e clown 

poderia ser empreendimento para um capítulo ou mesmo um livro inteiro”. Então, seguindo no 

entendimento do “teatro de rua tradicional” no contexto brasileiro, pode-se entender que, esta 

prática teatral tem proximidades tanto com a figura do clown que, de acordo com Reis (2013), foi 

“criada em ambientes teatrais e voltada principalmente para palcos de teatro”, tanto com os 

“palhaços da tradição dos circos”. Sobre a relação entre a prática do teatro de rua e a arte do 

circo, cito Oliveira (2010, p. 16) que assinala: 

 

Ainda em relação as suas características criou-se uma ideia de uma proximidade natural 

entre o teatro de rua, o circo e as manifestações populares, como se houvesse uma 

consecutividade entre eles. Afirmou-se uma hereditariedade dessas linguagens como se o 

teatro de rua fosse uma espécie de herdeiro do circo, quando na verdade todas as 

técnicas desenvolvidas no teatro não foi apreendida diretamente do circo, mas na melhor 

das hipóteses, inspiradas no circo. 
  

Concordo com esta reflexão, sobretudo, porque ela direciona o olhar para uma das 

características que o teatro de rua no contexto brasileiro possui: a utilização de diferentes 

enunciados na sua configuração teatral. Assim, o uso de técnicas e estratégias do circo 

tradicional, o desenvolvimento de técnicas de improviso, a relação com outras “manifestações 

populares” do Brasil e o diálogo com técnicas e estratégias de outras “modalidades teatrais” faz 
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com que o teatro de rua seja uma atividade fértil em que florescem incomensuráveis 

possibilidades de realização. 

Aponto este teatro de rua como fértil, por levar em consideração que o mesmo se 

desenvolve, harmoniosamente, pela confluência de elementos de diferentes enunciados e distintas 

linguagens artísticas como arcabouço de suas configurações teatrais. Dentre as fusões que o 

teatro de rua brasileiro comporta encontra-se a utilização de recursos como: máscaras, pernas de 

pau, manipulação de bonecos, técnicas de malabares e desenvolvimento de sonoridades por 

intermédio de instrumentos musicais. 

A ampla capacidade de desenvolver-se em diferentes lugares faz parte do teatro de rua 

porque esta “modalidade teatral” está livre das estruturas rígidas, presentes no palco do prédio 

teatral. Mas o que chamo de versatilidade no teatro de rua é a capacidade de realização de suas 

encenações em diferentes lugares. Assim, além das habituais apresentações em praças e ruas, a 

encenação do teatro de rua pode ser realizada em praias, florestas, parques e campos, sem perder 

as suas características especificas e sem comprometer as suas configurações teatrais. 

A ligação com os impulsos oriundos de manifestações e festividades populares brasileiras 

nota-se nos temas que geram a dramaturgia e as estéticas de diversos coletivos teatrais. São 

grupos e artistas independentes que, na feitura do teatro de rua, utilizam como matéria prima as 

danças, os cantos, os ritmos, as histórias, os folguedos e suas figuras, as máscaras e as 

personagens do imaginário coletivo brasileiro. Essa ligação entre o teatro de rua e as 

manifestações populares brasileiras também pode ser percebida nas encenações de alguns 

coletivos teatrais que utilizam esquemas de apresentações compostos por cheganças, cortejos e 

participação ativa do público. 

De acordo com a descrição feita por Peixoto (1999), presumo que essa abertura para a 

inserção de outras artes como componentes da encenação pode ser consequência da ligação que 

essa modalidade teatral tem com as manifestações populares. Isso porque nessas manifestações 

populares brasileiras, a dança e a música estão imbricadas e de modo equilibrado, formando um 

ambiente propício – no qual é possível identificar o florescer de uma atividade teatral aberta à 

interação com outras artes. 

A utilização de diferentes enunciados na configuração teatral não é uma especificidade do 

teatro de rua. É possível listar um conjunto de “modalidades teatrais” que também possuem no 
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seu eixo uma notável abertura para a inserção da música, do canto e da dança em suas 

encenações, no entanto, essa concorrência de linguagens artísticas é justamente um dos pontos 

sobre o qual se desenvolve o teatro de rua no Brasil, sendo esse “teatro de rua tradicional” ou 

“teatro de rua de ruptura”, como anteriormente nos mostrou Oliveira (2010).  

Quando delimito meu objeto de estudo no teatro de rua que pode ser identificado como um 

“teatro de rua tradicional”, ou “teatro de rua com poética popular”, busco assegurar a articulação 

entre as danças populares regionais e os jogos e improvisações teatrais como um meio de tecer 

reflexões e elaborar proposições para auxiliar o trabalho dos atores nesta “modalidade teatral” 

que possui uma grande capacidade de acolher outras linguagens artísticas em suas próprias 

práticas. 

 

3.3 A VISÃO DE UM ATOR ENTE RITOS, RISOS, RISCOS E FESTAS. 

 

Lá vem a força 
 Lá vem a magia que me incendeia o corpo de alegria 

Lá vem a santa, maldita euforia que me alucina, me joga e me rodopia 
Lá vem o canto, o berro de fera 

Lá vem a voz de qualquer primavera 
Lá vem a unha rasgando a garganta 

A fome, a fúria e o sangue que já se levanta 

De onde vem essa coisa tão minha, que me aquece e me faz carinho? 
De onde vem essa coisa tão crua, que me acorda e me põe no meio da rua?

13 
 

Milton Nascimento e Fernando Brant 

 

 O fragmento citado aponta para uma das questões que pode ser observada nos atores 

inseridos no teatro de rua de todas as épocas e contextos, qual seja, a vontade que nos move e nos 

direciona para a realização da prática teatral na rua. Anteriormente, citei, a partir de Pavis (2007), 

a vontade de estabelecer uma comunicação mais próxima com o público e o objetivo de realizar 

uma “ação sociopolítica direta” como um impulso que nos leva à atuação no teatro de rua. Mas, 

de onde vem esse impulso? “De onde vem essa coisa tão crua” que nos leva a atuar nos espaços 

da rua? 

                                                 
13

  Letra da Música Raça, composta por Fernando Brant e Milton Nascimento, lançada no Álbum Encontros e 

Despedidas no ano de 1985. 
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Não tenho respostas exatas ou mesmo pertinentes, mas defendo que essa “força”, essa 

“magia” ou essa energia, que “incendeia o corpo de alegria” e nos movimenta na escolha da rua 

como um local propício ao desempenho do nosso ofício de ator, pode ser observada nos atores de 

diferentes tempos. Neste sentido, pode-se entender que, esse impulso existirá nos atores mesmo 

que mudem os contextos, as estéticas, o entendimento do público, os meios de formação dos 

atores e os modos de produção do teatro de rua. 

A “força” que move os atores para a rua pode ser observada tanto nos ritos, que nos 

primórdios da humanidade, deram passagem para as primeiras “manifestações teatrais em 

campos abertos”; tanto no teatro catequético desenvolvido pelos jesuítas e apresentado 

publicamente nos séculos iniciais da formação da identidade teatral brasileira quanto no “teatro 

de rua tradicional,” cuja estética potencializa a possibilidade do riso e no teatro de “rua com 

poética de ruptura” onde, de acordo com Oliveira (2010), os atores estão imersos entre 

provocação e risco; por fim, também está presente na atmosfera de festa que é identificada no 

teatro de rua com estética popular, aquele apontado por Peixoto (1999) quando escreveu que “no 

Brasil teatro de rua está nas raízes das mais autênticas manifestações da identidade cultural 

nacional”. 

Neste sentido, não tentarei aqui, traduzir em palavras um impulso que, mesmo sendo 

deliberadamente corporificado pelos atores e (facilmente) percebido pelo público, possui uma 

profunda e complexa dimensão. E por isso, também requer um profundo e criterioso trabalho de 

investigação que, além de tê-lo como objeto de estudo, precisaria estabelecer um olhar 

multidisciplinar a partir de suportes teórico-metodológicos recolhidos na história, sociologia, 

etnocenologia, antropologia, filosofia e nas próprias artes da cena. 

Nesta investigação até pode-se identificar um olhar multidisciplinar a partir do momento 

que busco algumas fundamentações em outros campos do conhecimento, a exemplo da história e 

da antropologia. Entretanto, no tocante aos atores no teatro de rua no contexto brasileiro, faço 

descrições e teço reflexões a partir de um material concreto, isto é, o que está exposto nos corpos 

e nos comportamentos dos atores em que a energia que impulsiona os mesmos permeia 

completamente suas ações na apropriação dos espaços da rua. 

Para construir um parâmetro de teatro de rua nacional e para saber mais sobre os 

comportamentos dos atores, além de desenvolver as minhas próprias práticas teatrais, observei 
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espetáculos, participei de oficinas e acessei registros e relatos de diversos coletivos teatrais 

brasileiros dentre os quais cito aqueles que elucidam bem as diferentes tendências atualmente 

observadas no teatro de rua no contexto brasileiro. A saber: a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui 

Traveiz de Porto Alegre, Rio Grande do Sul; o Grupo Galpão de Belo Horizonte, Minas Gerais; o 

Grupo Tá na Rua da Cidade do Rio de Janeiro; o Grupo Imbuaça de Aracaju, Sergipe; o Grupo 

Quem Tem Boca é Pra Gritar de João Pessoa, Paraíba e o Grupo Buraco d'Oráculo de São Paulo. 

Dentre outras escolhas, a especificidade de cada um desses grupos passa pela forma como 

fomentaram a formação dos seus integrantes, como construíram suas estéticas teatrais e como 

desenvolveram seus modos de produção e encenação. No decorrer desta investigação, também 

cito alguns outros coletivos teatrais de diferentes cidades brasileiras, ora relacionando as práticas 

desta investigação com as suas práticas, ora citando suas formas de organização do discurso 

teatral e seus modos de formação de atores, para elucidar alguma questão. 

A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz desenvolve, desde 1978, uma linguagem teatral 

com foco na experiência autoral do ator, a quem chama “atuador”. Dedicado a desenvolver um 

teatro com forte contestação social, este grupo vem concretizando encenações em seus locais 

fechados, a exemplo de sua sede chamada Terreira da Tribo e também na rua. Sobre a produção 

de teatro de rua deste grupo Trotta (2012, p. 47) diz: 

 

O trabalho de rua tem linguagem bastante diversa. O grupo adapta textos brasileiros da 

década de 60, ligados ao teatro ideológico de esquerda, como Deus Ajuda os Bão, de 

Arnaldo Jabor, 1991; Os Três Caminhos Percorridos por Honório dos Anjos e dos 

Diabos, de João Siqueira, 1993; e A Heroína da Pindaíba, de Augusto Boal, 1996. 

Nestes espetáculos, substitui a estranheza e a distorção formal dos espetáculos da sede 

pela clareza e pela comunicabilidade das formas populares: máscaras, pernas de pau, 

bonecos gigantes, músicas tocadas e cantadas pelos atores. Na rua, há também 

espetáculos de dramaturgia própria: Dança da Conquista, 1990, Se Não Tem Pão 

Comam Bolo! 1993, e Independência ou Morte! 1995 tratam dos excluídos da história: 

os índios, tipo-símbolo favorito do grupo, os pobres, os revolucionários malogrados pela 

repressão e pelo conservadorismo.   
 

 O Grupo Galpão também atua no palco do prédio e na rua e, desde 1982, vem construindo 

uma brilhante trajetória teatral constituída por encenações de teatro de rua e encenações em 

prédios teatrais. Partindo de textos clássicos, utilizando a linguagem clownesca e revisitando o 

cancioneiro popular mineiro – com cantos realizados e tocados pelos próprios atores – este grupo 
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se tornou uma das referências desta “modalidade teatral” no país. Assim também declaram Alves 

e Noe (2006, p. 19) quando dizem que: 

 

Grande parte da aclamação e da popularidade que o Grupo usufrui deve-se ao trabalho 

que desenvolve, mesclando elementos culturais e temporalidades, inspirando-se em 

peças clássicas e prestando-lhes homenagem, focalizando estilos de representação e 

ênfases temáticas da história do teatro tradicional, enfim, demonstrando, por meio de 

suas produções, uma relação de afinidade estética com Minas Gerais, metonímia do país. 
  

Também tem uma significativa popularidade no contexto nacional, O Grupo Tá na Rua 

criado em 1980 a partir da junção de artistas advindos de outros coletivos e oficinas teatrais. 

Nesse grupo, os atores sem personagens criam e atuam a partir da ideia de carnavalização
14

 do 

teatro. Com uma metodologia peculiar, este grupo vem mobilizando um pensamento que dilui em 

três aspectos a rigidez que, comumente, pode ser observada no fazer teatral. Ou seja: no tocante 

ao texto dramático, difunde uma “dramaturgia sem literatura”; na relação com o espaço, “teatro 

sem arquitetura”; e, no que se refere ao ator, declara, “ator sem papel”. 

O Grupo Imbuaça foi fundando em 1977, criando encenações que também foram 

apresentadas em palcos de prédios teatrais, escolheu a rua como seu principal campo de atuação, 

reflexão e produção teatral. Neste grupo, os atores criam cenas a partir de elementos presentes na 

cultura popular nordestina e traz para a encenação, a literatura de cordel, a cantoria e as romarias, 

desenvolvendo assim, um teatro de rua brasileiro com estética popular regional. 

O Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar nasceu em 1987 a partir de uma oficina de teatro e 

desde então, vem desenvolvendo uma linguagem teatral que utiliza – na base do treinamento de 

seus atores – os ritmos, as movimentações e a energia encontrada nos dançadores de algumas 

danças populares regionais como Ciranda, Coco e Cavalo Marinho. Assim explica Humberto 

Lopes
15

: “[…] Não reproduzimos essas danças em cena, utilizamos os ritmos, a sonoridade e as 

movimentações como um modo dos atores construírem um enraizamento para atuar no teatro de 

rua e, isso, em qualquer espetáculo”. 

                                                 
14  

Termo utilizado por Amir Haddad, ator e diretor fundador do Grupo Tá Na Rua. Amir incita os atores a dançarem 

e interagirem a partir de uma grande festa, segundo ele “os atores para serem livres precisam devolver ao teatro o 

sentido de festa, de partilha e de comunhão e, neste teatro em festa, carnavalizado, a vida teatral flui”. Assim 

declarou em palestra realizada no dia 20 de setembro de 2011 no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo. 
15

  Explicação feita numa oficina de Cavalo Marinho, ministrada como atividade paralela ao XIV Encontro da Rede 

Brasileira de Teatro de Rua - RBTR. Realizado em Londrina, Paraná entre os dias 21 e 27 de março de 2014. 
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 O outro grupo citado nesse conjunto de coletivos que desenvolve o teatro de rua no país é o 

Grupo Buraco d'Oráculo. Para mencionar dados sobre este grupo, cito um trecho de uma das 

descrições em que Teixeira (2013, p. 15) diz: 

 

O Buraco d'Oráculo nasceu em 1998, com o intuito de fazer um teatro que discutisse o 

homem urbano contemporâneo e seus problemas. Desta forma, e desde o início, o grupo 

optou pelo teatro de rua, maneira mais efetiva que encontrou de compartilhar momentos 

de reflexão e afetividade com o público, por meio de sua arte. O trabalho do grupo é 

calcado em três pontos fundamentais: a rua, como local fundamental para promover o 

encontro direto com o público; a cultura popular, como fonte inspiradora; e o cômico, 

destacando-se a farsa e as relações com o denominado 'realismo grotesco'. 
  

A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, o Grupo Galpão, o Grupo Tá na Rua e o 

Grupo Imbuaça, possuem mais de três décadas de existência e experiência com o teatro de rua, e 

além de serem referências para diferentes artistas e pesquisadores, também têm influenciado o 

surgimento e a formação de outros coletivos teatrais em diversas regiões do país; o Grupo Quem 

Tem Boca é Pra Gritar soma quase três décadas de atividades no teatro de rua; o Grupo Buraco 

d'Oráculo acumula quase duas décadas de ação sociocultural e atuação teatral junto aos centros  e 

bairros populares do Estado de São Paulo. 

Estes grupos têm em comum, dada as especificas proporções, a confluência de linguagens 

artísticas no desenvolvimento de modos de formação de seus atores e nos processos de 

construção de seus espetáculos. Pelo exposto, ao acessar os relatos e registros de alguns 

processos criativos destes e de outros coletivos teatrais brasileiros, pode-se observar a utilização 

de diferentes elementos da cultura popular brasileira no processo de formação de seus atores e na 

construção de suas encenações. 

Cito como exemplo de um desses grupos o Teatro União e Olho Vivo, um grupo de teatro 

que, nascido em 1966, já soma quase cinco décadas de existência, resistência e produção teatral 

voltada para o público de bairros populares e periféricos do Estado de São Paulo. Este grupo tem 

como matriz o teatro comunitário – aquele voltado para a apreciação, reflexão e garantia de 

acesso das pessoas das comunidades: operários, estudantes e donas de casas, dentre outros. 

Entretanto, este grupo também desenvolve espetáculos de teatro de rua, servindo como exemplo 

de um dos grupos brasileiros que utiliza elementos da cultura popular brasileira no processo de 

formação de seus atores e na construção de suas encenações. 
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Elucidando este exemplo cito Martinez (2007, p. 336-337) que, sobre a preparação dos 

atores do Grupo Teatro União e Olho Vivo, diz: 

 

A preparação do ator deve, portanto seguir à nossa forma de ser. Os exercícios de 

aquecimento e de preparação são simples, poucos, mas sumamente eficazes. São em 

número de sete, que podem se desdobrar em muitos outros apoiando-se na estrutura 

básica de cada um. Demos a esses folguedos, jogos, brincadeiras ou exercícios as 

seguintes denominações: 1. A ciranda, 2. A quadrilha, 3. A capoeira, 4. O desafio, 5. A 

escola de samba, 6. O futebol, 7. O painel, 8. O maculelê. 
  

As práticas deste e de outros coletivos teatrais brasileiros apontam para a articulação de 

danças populares regionais com jogos e improvisações teatrais e assim, depõem a favor da 

hipótese verificada com a realização desta investigação. Impulsionado por esta hipótese, 

intenciono contribuir com a formação e o aprimoramento corporal dos atores que, assim como eu, 

se aventuram no desenvolvimento do teatro de rua no contexto brasileiro. 

A partir dos exemplos desses grupos, novamente se apresenta a diversidade do teatro de rua 

no contexto brasileiro atual. E, isso pode nos levar a refletir o seguinte: se o teatro de rua no 

contexto brasileiro é bastante diversificado, o que dizer dos atores inseridos nesta “modalidade 

teatral”? Aqui no país, pode-se notar que os atores têm os mais variados perfis, tanto em 

decorrência das diferentes práticas teatrais que realizam quanto com relação às estéticas que 

fomentam. Neste sentido, também não se pode deixar de observar a natureza pessoal que cada 

ator possui, ou seja, as aptidões e habilidades que cada ator desenvolve em meio a um fazer 

teatral que possibilita o entrelace de diferentes linguagens artísticas. Por considerar esta questão, 

descrevo o trabalho dos atores a partir dos referenciais e das demandas que são comuns a todos 

aqueles que atuam no espaço aberto, propondo e difundindo a prática do teatro de rua. 

Ao olhar para os elementos presentes numa encenação qualquer, com facilidade pode-se 

perceber que todos os elementos dispostos para a realização das cenas só cumprem a finalidade 

para a qual foram concebidos por intermédio das ações dos atores, que são os veículos vivos que 

movem a encenação. Assim, além dos arcabouços cenotécnicos, as histórias e personagens 

criadas pelos autores, as indicações dos encenadores, as crenças e pensamentos individuais e 

coletivos e as reflexões de diferentes épocas da história da humanidade, atravessam os corpos dos 

atores e chegam ao público. 
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Na concretização da atividade teatral, tudo passa pelos corpos dos atores, que se fundem 

aos demais elementos da cena para constituir a encenação. Por isso, além de uma notável 

percepção acerca desses elementos de cena, eles também precisam desenvolver um profundo 

conhecimento sobre a sua capacidade pessoal de expressão e interação com o contexto em que 

estão inseridos. É através do seu entendimento e do seu trabalho corporal que todas as 

informações propostas para a cena ganham volume e função até chegar aos sentidos do público 

que, através dos corpos dos atores, reconhece a finalidade de todos os arcabouços cenotécnicos 

expostos na encenação. 

Por estas e outras questões, nota-se que o trabalho dos atores é bastante árduo e, por 

trabalhar com a expressividade e a exposição total de seus corpos, todos os atores precisam ter 

um bom condicionamento físico para atender as demandas da “modalidade teatral” que se 

proponham a desenvolver. Aqui se oportuniza a seguinte reflexão: se o trabalho dos atores de um 

modo geral é bastante árduo, o que dizer da demanda dos atores que atuam no teatro de rua no 

contexto brasileiro? Eles precisam, da mesma forma que quaisquer outros atores, desenvolver um 

bom condicionamento físico, uma boa expressão corporal e um aprimorado potencial criativo. No 

entanto, as diferenças entre os comportamentos dos atores residem nas interações com os 

distintos espaços onde desenvolvem as encenações, o prédio teatral e a rua. 

Quando inseridos no teatro de rua, os atores precisam, primeiramente, entender a dinâmica 

da rua. Precisam entender e reconhecer que, por ser desenvolvido fora da tutela de construtos 

arquitetônicos, o teatro de rua acontece paralelo a diversos acontecimentos comuns às ruas e que 

agregam um público heterogêneo que interage com os atores de diferentes formas e, igualmente, 

devem entender que se trata de uma atividade teatral vulnerável e que, por isso, pode ser 

interrompida a qualquer momento. 

Esta “modalidade teatral” encontra-se sujeita às intempéries e outras condições climáticas 

que, sem licença e sem pudor, podem favorecer o acontecimento de suas encenações e, da mesma 

forma, podem impedi-las. Cito os finais de tardes dos ensolarados dias de verão e as noites de lua 

cheia e céu estrelado como naturais fontes de iluminação – que envolvem as encenações com 

uma esfera mágica em que é possível apreciar cenas e situações que potencializam a capacidade 

de reconhecimento e identificação do público com a atividade teatral. E, no sentido contrário ao 
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êxito das encenações do teatro de rua, cito as chuvas e ventanias – que deixam nos atores uma 

aparente preocupação e conferem ao espetáculo um indesejado aspecto de tensão. 

Por serem realizadas fora da tutela do prédio teatral, as encenações do teatro de rua estão 

completamente expostas. E por isso, as intervenções podem diversas: um vento forte, que carrega 

adereços e desarruma os figurinos por um rápido tempo; uma repentina chuva de verão, que 

promove a dispersão do público e a interrupção da encenação; as inesperadas interpelações de 

alguns espectadores frenéticos, de grupos de jovens, de crianças curiosas, de bêbados e de 

pessoas com desvios mentais em situação de rua, estes dois últimos, sem nenhum pudor se 

expressam em alto e bom tom, ocasionando efêmeros desvios nas falas e nas movimentações dos 

atores. 

Tratando-se das intervenções dos comuns ocupantes da rua, saliento que, existem também 

os cachorros que, geralmente latem, irritados com as virtuosas movimentações dos atores e com o 

acúmulo de pessoas no local e os fiscais das prefeituras, guardas municipais e policiais que, 

habitualmente tratam os artistas de rua como se estes fossem meliantes em conflitos com a lei. 

Estes desconhecem que a prática artística em locais públicos é um direito do cidadão brasileiro e, 

por isso, descumprem a Constituição Brasileira que, no Inciso IX do Artigo 5º do Capítulo I - 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no Título II - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, diz “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença” (2012, p. 13). 

Em função dessa compreensão equivocada os artistas de rua são frequentemente coagidos 

em diversas regiões do país. Essa situação de impedimento só não acontece quando o 

desenvolvimento da arte acontece dentro de algum evento tutelado por alguma instituição ou 

empresa de grande porte. Por isso, visando reforçar o direito à livre expressão artística na rua, 

alguns estados possuem a chamada Lei do Artista de Rua que, atualmente, encontra-se em 

vigência em mais de cinco cidades brasileiras, a saber: Rio de Janeiro, São Paulo, Teresópolis, 

Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

Pautado nas questões até aqui apresentadas, afirmo que: antes de se aventurar com a 

atuação nesta modalidade teatral, os atores devem buscar identificar e compreender a dinâmica 

das ruas e, igualmente, devem aprender a se beneficiar com as múltiplas relações que se 

estabelecem neste dinâmico e imprevisível espaço público que, quando entendido em seus 
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diferentes aspectos, passa a ser também um campo produtivo para o aprimoramento da 

criatividade e expressividade dos atores. E esses, por sua vez, passam a utilizar as intervenções 

do público e as interferências sonoras a seu favor. 

A encenação realizada na rua é permeada por falas de diferentes públicos que se sentem 

livres para expressar suas diversas opiniões acerca do que estão vendo e, por isso, de forma 

espontânea, dialogam com os acontecimentos teatrais. Existem ainda na rua, as buzinas de carros, 

os anúncios de vendedores ambulantes e outros sons comumente encontrados nas vias públicas, 

como também assinala Mate (2011, p. 141): 

 

A cidade é constituída por incontável número de coros. Em qualquer cidade - e por mais 

desatentos que sejam os cidadãos a circular, de um destino a outro, sem prestar atenção 

ao trajeto e aos seus tantos obstáculos - há nas artérias pulsantes que se caracterizam em 

caminhos de deambulação sinfonias diversas, das mais simples às mais sofisticadas. 
 

Não medimos a intensidade das ações e acontecimentos que se desenvolvem nas ruas 

simultaneamente à atuação dos atores, pois, elas podem passar despercebidas, podem servir de 

subsidio para uma improvisação, podem desviar a atenção do público por um momento e podem 

forçar a interrupção do espetáculo ou mesmo sua suspensão. Por isso, tanto o público quanto os 

próprios atores esperam que os envolvidos com a encenação driblem as ocorrências e as 

inesperadas interferências sonoras e visuais que podem comprometê-la. 

Localizando as encenações que são organizadas em roda com o público no mesmo nível 

que a encenação, pode-se observar que os atores são, constantemente, atravessados pelo tempo 

que realiza as ações; pela forma que desenvolvem seus discursos; e, pelo público que pode ser 

predominantemente infantil, ou adulto, ou formado por apreciadores de teatro ou ainda, por 

profissionais das artes. E, nesta perspectiva é certo pensar que os atores também são atravessados 

pela dinâmica da rua. 

Por isso, enquanto olham para frente, seus ouvidos e sentidos devem permanecer atentos 

para o que acontece ao seu redor. Os atores devem entender que as suas ações acontecem no 

tempo presente urgente, pois, não há nenhuma garantia que as ações iniciadas por eles serão 

terminadas como foram premeditadas.  Isso se deve à grande possibilidade de as encenações do 

teatro de rua sofrerem intervenções de diversas ordens. Nesta “modalidade teatral” os atores são 
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habitualmente submetidos ao jogo proposto pelo acaso, precisando assim, treinar suas habilidades 

corporais, seu potencial criativo e sua capacidade de articulação na improvisação teatral. 

Os atores, no contexto do teatro de rua brasileiro, improvisam de acordo com a necessidade 

de solucionar questões imprevisíveis que acometem a encenação. Os impulsos oriundos de 

festividades populares, a utilização de outras linguagens artísticas nas encenações e o estilo 

dinâmico das encenações contribuem de diferentes formas, para o aprimoramento de técnicas de 

improviso e de dilatação da percepção. 

Depois desta exposição, pode-se considerar que, mesmo com as possibilidades de 

aprofundar as reflexões aqui tecidas, o trajeto até aqui proposto, atendeu a necessidade de 

enfraquecer ideia de o teatro de rua ser uma consequência do rompimento com o prédio teatral e, 

da mesma forma, apontou descrições que nos possibilitam identificar esta prática teatral como 

uma atividade ancestral realizada entre o céu e o chão e uma “modalidade teatral” anterior à 

existência do prédio teatral. 

O reconhecimento do passado como uma forma de entendimento do presente e projeção do 

futuro é um dos valiosos ensinamentos que estou amadurecendo com a realização desta 

investigação em que busco articular a prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho com 

jogos e improvisações teatrais na elaboração de uma proposta de treinamento corporal para os 

atores que atuam no teatro de rua. Assim, da mesma forma que dediquei este capítulo ao teatro de 

rua, no capítulo iniciado a seguir, apresento as descrições das práticas do Jongo, uma dança 

popular regional afro-brasileira que serve de suporte para a realização das práticas desta 

investigação. 
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4 O JONGO: UMA DANÇA POPULAR REGIONAL AFRO-BRASILEIRA 

 

“Olha vamos na dança do Caxambu, saravá Jongo, saravá! 
Engoma meu filho que eu quero ver você rodar até o amanhecer. 
Engoma meu filho que eu quero ver você rodar até o amanhecer. 

O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. 
O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. 

Dona Celestina me da água pra beber. 

Se você não me der água vou falar mal de você. 
Deu meia noite o galo já cantou, na igreja bate o sino 

É na dança do Jongo que eu vou. 
Carreiro novo que não sabe carrear, o carro tomba e o boi fica no lugar. 

Quem nunca viu vem ver, caldeirão sem fundo ferver. 
Quem nunca viu vem ver, caldeirão sem fundo ferver.”

16 
 

(Bidubi do Tuiuti, Jorge Neguinho, Elcio do Pagode e Zé Lobo). 

 

Mais uma vez recorro a uma letra de música para começar as descrições acerca de uma 

prática cultural que possui um rico arsenal de informações. Utilizo esta composição musical 

porque reconheço que ela traz, de forma sutil, palavras que descrevem o essencial do Jongo que é 

uma dança afro-brasileira também conhecida como “Caxambu” cujas movimentações circulares 

são embaladas pelos toques de tambores e por músicas que se apoiam nas descrições dos 

acontecimentos cotidianos, o que possibilita a compreensão do trecho “vou falar mal de você”. 

Neste mesmo sentido, pode-se também observar que os trechos “você rodar até o 

amanhecer” e “deu meia noite o galo já cantou, na igreja bate o sino, é na dança do Jongo que eu 

vou”, apontam para o fato de que, no passado, essa dança era realizada somente a noite e 

finalizava ao amanhecer. Pois, essa dança foi inserida no Brasil na época da escravidão a que 

foram submetidos os negros africanos e afro-brasileiros e, por isso, era realizada secretamente por 

um pequeno grupo de escravizados que esperavam que os fazendeiros e seus capatazes 

estivessem dormindo para realizar essas práticas até então secretas. 

Diversos pesquisadores apontam o contexto da escravidão, que foi imposta aos negros 

africanos e afro-brasileiros, como o âmbito no qual se configurou a prática do Jongo no Brasil. 

Dentre esses pesquisadores, cito primeiramente, Bezerra-Perez (2012, p. 73) que, reconhecendo a 

                                                 
16

 Letra da Música Caxambu, uma composição nascida da parceria entre os compositores Bidubi do Tuiuti, Jorge 

Neguinho, Elcio do Pagode e Zé Lobo, que foi gravada pelo cantor Almir Guineto no ano de 1986 no álbum que 

leva o mesmo nome do cantor. 
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ligação do Jongo com o trabalho realizado pelos negros que aqui foram destinados a viver como 

escravos, diz “O Jongo é uma manifestação cultural que se expressa por meio do canto e da dança 

em formação circular, acompanhada pela percussão dos tambores. Tem suas origens nas senzalas 

das fazendas produtoras de cana-de-açúcar e, posteriormente, de café”.  

Em seguida, cito também Silva e Gouvêa (2011, p. 15) que, em meio as suas descrições 

igualmente apresentam uma perspectiva em que identificam a ligação do Jongo com o contexto 

da escravidão que foi imposta ao negro africano e afro-brasileiro: 

 

Jongo, expressão de origem africana, do quimbundo, jihungo, recebe designações 

variadas, como caxambu, batuque, tambor ou tambu. Tratar-se de uma dança de roda a 

qual se unem os dançarinos de ambos os sexos, formando-se um círculo centralizado por 

um casal que se improvisa entre os participantes animados por ritmos de tambores e 

cantoria. […] Tratando-se de dança tradicional entre negros africanos trazidos como 

escravos e afro-descendentes, manifesta-se principalmente na região sudeste, na área 

cafeeira, e, nesse particular, pode ser observada nos estados de São Paulo, Minas Gerais 

e rio de Janeiro. Nos terreiros de café, após o dia de trabalho, podia-se representar uma 

forma de compensar o peso da sujeição e o esforço despendido. 

 

 Do mesmo modo que estes autores, Araújo (2007, p. 78) colabora com a construção de um 

entendimento acerca do Jongo e, dentre as suas descrições, menciona o continente africano como 

o primeiro âmbito cultural de onde possivelmente veio essa dança que é, ao mesmo tempo, uma 

dança popular regional própria da região sudeste do país, e, uma dança de matriz africana aqui 

inserida na época escravidão: 

 

O jongo é uma dança de origem africana da qual participam homens e mulheres. O canto 

tem papel importante no desafio versificado – nos 'pontos' – e a música é para dança, 

para facilitar os movimentos, o que é uma função rítmica. Os instrumentos são de 

percussão – membranofônios –, mais adequados à música primitiva; há também 

idiofônios. Em poucos lugares do Brasil ela sobrevive, e nesses núcleos, onde houve 

maior densidade de população negra escrava, possivelmente oriunda de Angola, ainda (o 

jongo) exerce uma função derivativa, recreacional para os habitantes do meio rural, nos 

agrupamentos urbanóides.    

 

 A partir das descrições apresentadas até aqui, pode-se observar que, na mesma medida que, 

Bezerra-Perez (2012) aponta o Jongo como uma “manifestação cultural” oriunda das “senzalas 

das fazendas produtoras de cana-de-açúcar e, posteriormente, de café”, Araújo (2007) expõe o 

Jongo como “uma dança de origem africana”. Essa diferença no entendimento da origem o Jongo 

é reflexo das incertezas que contornam o conturbado processo de inserção do negro africano no 



102 

 

Brasil. Um processo que, de acordo com o narra a história do país, foi regido por opressão, 

humilhação, luta, revoltas, superação, imposição cultural e exploração da força de trabalho do 

negro africano e posteriormente, do negro afro-brasileiro. 

 Esse conturbado processo de inserção do negro africano no país é mencionado de diversas 

formas em alguns “pontos” atualmente cantados pelos jongueiros de diferentes comunidades. 

Como exemplo cito um “ponto” de domínio público que foi colhido na Comunidade de São José 

da Serra, Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro: 

 
“Pisei na pedra a pedra balanceou 

Pisei na pedra a pedra balanceou 

O mundo estava torto e a rainha endireitou” 

 

 Numa livre interpretação deste “ponto” ouso afirmar que o trecho “mundo torto” se refere à 

escravidão que foi imposta ao negro africano e afro-brasileiro e, do mesmo modo, o trecho “a 

rainha endireitou” é uma alusão a Lei Áurea que, no ano de 1888 foi assinada pela Princesa Isabel 

que tornou oficial o fim da escravidão negra no Brasil. Avançando neste sentido, também cito 

como exemplo o “ponto” Nasci n'Angola: 

 
“Nasci n'Agola 

Angola que me criou 
Nasci n'Agola 

Angola que me criou 

Eu sou filho de Moçambique 

Eu sou negro sim sinhô”
17 

 

 Saliento que, mesmo não narrando nenhuma passagem do referido processo de inserção do 

negro africano no país, este “ponto”, assim como as descrições feitas por Araújo (2007), expõe 

dois dos locais de procedência desses negros africanos e, consequentemente, fornece um dado 

para a construção de um entendimento acerca do pertencimento étnico de um dos grupos sociais 

que contribuiu para a formação cultural do Brasil. Com base nas exposições até aqui realizadas 

passo a entender o Jongo como uma dança afro-brasileira que, a partir de referenciais trazidos do 

continente africano, foi configurada em meio às adversidades encontradas no contexto da 

escravidão que foi imposta ao negro africano e afro-brasileiro nos arredores do país durante quase 
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 “Ponto” composto pelo jongueiro José Maria e colhido na Comunidade de São José da Serra, Município de 

Valença no Estado do Rio de Janeiro em novembro de 2010. 
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quatro séculos. Isso, contando com os trezentos anos de livre exploração dos negros escravizados 

e mais os outros tantos que seguiram após a divulgação oficial do fim da escravidão. 

 Ao seguir com as descrições do Jongo, desenvolvo uma leitura a partir do que suas práticas 

apresentam na atualidade e, neste sentido, por intermédio de uma leitura atual, reafirmo que: o 

Jongo é hoje uma dança popular regional afro-brasileira; é regional por ser somente realizada no 

sudeste do país; é popular por ser realizada por grupos de comunidades populares e por ser uma 

dança que acolhe pessoas de diferentes procedências, não estabelecendo qualquer critério para o 

participação em suas rodas; e, como já foi exposto, é uma dança afro-brasileira por ter uma 

intrínseca ligação com a cultura africana trazida para o país pelos negros africanos aqui inseridos 

como escravos. 

 Por ser desenvolvido em um contexto social regido pela opressão, perseguição e castração 

cultural onde o negro era visto, unicamente, como mercadoria própria para o desenvolvimento de 

atividades braçais. O Jongo possui um importante teor de crítica social, mas, também congrega 

aspectos históricos, identitários e mágico-religiosos, com aspectos profanos, propiciadores de 

interação e divertimento. Esses aspectos são observados nas músicas denominadas pelos 

jongueiros de “pontos” e, de um modo geral, nos comportamentos apresentados durante a 

ocorrência do Jongo. 

 Esses comportamentos incluem as movimentações criativas que denotam uma coreografia 

particular e ao mesmo tempo coletiva e as repetições de músicas curtas, algumas vezes 

improvisadas, mas sempre cantadas coletivamente, acompanhadas por palmas e pelos sons dos 

tambores chamados de “tambu”, “candongueiro” e “angoma”. Presumo que, quando fala que os 

instrumentos do Jongo são “membranofônios”, Araújo (2007) está referindo-se aos dois primeiros 

tambores aqui apresentados e, quando diz que “há também idiofônios”, refere-se ao terceiro 

tambor que, diferente dos dois primeiros, reverbera o som através da fricção e não por intermédio 

das palmadas dos tocadores. 

 Ao apontar que a prática do Jongo existe em regiões “onde houve maior densidade de 

população negra escrava, possivelmente oriunda de Angola”, este autor também possibilita o 

entendimento de que, nesse país africano, alguma manifestação cultural serviu de embrião para o 

Jongo que foi desenvolvido no âmbito brasileiro na ocasião em que os negros africanos aqui 
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escravizados, foram destinados ao trabalho nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, região 

que compreende parte das zonas rurais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 Por fim, quando assinala que o Jongo possui um aspecto “recreacional para os habitantes do 

meio rural, nos agrupamentos urbanóides” este autor também possibilita atentarmos para o fato 

de que, atualmente, há ocorrências dessa dança em diferentes comunidades da região sudeste do 

país, não somente nas áreas rurais, mas também, em bairros inseridos em contextos urbanos dos 

estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que, nestes dois 

últimos estados, o Jongo é também conhecido como “Caxambu”. 

 Contudo, pode-se observar que, nas comunidades que se encontram no contexto rural, as 

práticas do Jongo preservam algumas características do Jongo que era realizado na época do 

cativeiro e, por isso, alguns jongueiros referem-se a esses como “jongo de raiz”. Como exemplo, 

cito o Jongo que é realizado no Quilombo São José da Serra no Estado do Rio de Janeiro. Nessa 

comunidade, as rodas de Jongo, assim como na época da escravidão do negro africano e afro-

brasileiro, iniciam à noite, ao redor de uma fogueira e terminam pela manhã, com o nascer do sol. 

Ao listar a ocorrência do Jongo na região sudeste, Ribeiro (1984, p. 13) diz o seguinte: 

 

Verifica-se a vivência dessa dança nos seguintes municípios de São Paulo: Cunha, 

Caçapava, Ilha Bela, Salesópolis, São José dos Campos, Votuporanga, Caraguatatuba, 

Lorena, Miracatu, Piraçununga, Redenção da Serra, Taubaté, Iguape, Ubatuba, 

Pindamonhangaba, Areias, Lagoinha, São José do Barreiro, Bananal, Queluz, Silveira, 

Cachoeira Paulista, Piquete, Guaratinguetá, Aparecida, Jacareí e São Luís do Paraitinga; 

no Estado do Rio, sei do Jongo em Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do 

Piraí, Pinheiral, Arrozal do Piraí, Piraí, Parati e Angra dos Reis; em Minas Gerais, na 

região compreendida entre Carmo da Cachoeira e Passa Quatro; no Espírito Santo, no 

litoral sul. 
 

 As características de cada grupo de Jongo são formadas de acordo com os aspectos de suas 

respectivas regiões e, estão presentes na forma de dançar, na vestimenta dos jongueiros, na 

realização dos pontos e na variação rítmica. Entretanto, descrevo aqui os elementos que são 

comuns às práticas do Jongo em diferentes comunidades e municípios do sudeste brasileiro. Ou 

seja: a configuração espacial circular, o canto responsorial realizado coletivamente e a 

movimentação realizada por pares solistas ao centro da roda. Utilizo esses elementos comuns, 

como uma das referências para o trabalho corporal dos atores que atuam no teatro de rua. 
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4.1 OS “PONTOS” DO JONGO: FÉ E REMEMORAÇÕES EM FESTA 

 

 Os “pontos” são as músicas que embalam as movimentações dos jongueiros, ao mesmo 

tempo, que também potencializam os ritmos que afloram em seus corpos quando estes entram em 

contato com os sons reverberados pelos tambores. Assim, o terreiro, espaço de ocorrência do 

Jongo, é preenchido pelos ecos de corpos que, em estado de festa, mesclam canto e dança com fé 

e rememorações de um tempo em que os negros que aqui foram escravizados no passado, 

transformaram suas dores em forças para impulsionar a ocorrência da festa. O “ponto” listado a 

seguir elucida bem o caráter de rememoração que as composições do Jongo têm: 

 

“Tava dormindo, quando angoma me chamou 

tava dormindo, quando angoma me chamou 

e disse – levanta povo, cativeiro já acabou 

ilaê, ilaê, ilaêêêê... Ilaê, ilaê, ilaêêêê... 

e disse – levanta povo, cativeiro já acabou 

disse – levanta povo, cativeiro já acabou”
18 

 

 Este “ponto” menciona a festa que, presumo eu, aconteceu quando foi anunciado o fim do 

cativeiro e narra uma lembrança de quem recebeu a boa notícia do fim da escravidão imposta ao 

negro africano e afro-brasileiro. Essa é uma, dentre as recordações que podem ser observadas nos 

“pontos” que atualmente são entoados nas práticas do Jongo, pois, as demais recordações tratam 

das mazelas ocasionadas pelo processo de escravização desses negros. Como exemplo de uma 

das recordações que tratam dos percalços próprios do cativeiro, cito também um “ponto” 

recolhido em Guaratinguetá, um dos municípios paulistas que mantem a prática do Jongo: 

 
“Meu cativeiro, meu cativerá 

trabalha negro, não quer trabalhar 

nos meus tempos de cativeiro 

negro apanhava do sinhô 

rezava pra Santa Maria 

liberdade meu Pai Xangô”
19 

 

                                                 
18

  “Ponto” de domínio público colhido no Município de Piquete no Estado de São Paulo em maio de 2010. 
19

 “Ponto” Cantado pelo Grupo de Jongo de Guaratinguetá, recolhido na Comunidade de Tamandaré, bairro do 

Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo em novembro de 2011. 
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 Além de apontar para os maus tratos sofridos no cativeiro, este “ponto” expõe um 

importante dado ainda presente em outros “pontos” atualmente compostos e entoados em 

diferentes comunidades e grupos de Jongo, ou seja, o aspecto sincrético que traça um paralelo 

entre a devoção a santos católicos e a divindades de cultos afro-brasileiros como Candomblé e 

Umbanda. Esse sincretismo foi forjado de diferentes formas e, se tratando de uma dança que foi 

desenvolvida em meio ao cativeiro, pode-se presumir que a assimilação da fé católica pelos 

negros escravizados foi mais um meio de amenizar a força das imposições que os oprimiam por 

todos os lados. 

 Atualmente, esse caráter sincrético que unifica expressões de duas religiões, pode ser 

facilmente observado no comportamento de diversos jongueiros que, ao entrar na roda pela 

primeira vez, fazem o sinal da cruz na altura do peito; outros tocam a terra e mostram as palmas 

das mãos para os tambores, balbuciando curtas palavras que, mesmo não sabendo quais são, 

pode-se presumir que se trata de pedidos de benção, proteção e saudação aos mais velhos, 

reverências aos tambores que representam os ancestrais negros presentes na ocorrência do Jongo. 

 Para melhor delinear um entendimento acerca desse caráter sincrético, saliento que, mesmo 

que seja facilmente identificado nos “pontos” e nas reverências que os jongueiros fazem ao 

espaço de ocorrência do Jongo e aos antepassados, o processo sincrético não é uma 

especificidade do Jongo. Neste sentido, é possível observar expressões que denotam o 

sincretismo em outras danças populares regionais que, no âmbito brasileiro, foram forjadas pela 

presença do negro africano, do índio nativo e do branco europeu. 

 Colaborando com o entendimento do sincretismo religioso presente nas danças populares 

regionais do Brasil, Monteiro (2011, p. 62) faz a seguinte reflexão: 

 

Nas sociedades escravagistas modernas, foram estabelecidas formulações institucionais, 

políticas e ideológicas originais, a partir de elementos colhidos tanto na cultura de 

colonizador como na do escravo. Os reinados do congo são um caso representativo 

dessas formulações. A partir dessa prática de dança, é possível levantar aspectos 

relevantes do que pode ter sido esse encontro de mentalidades e de como foi sentida 

pelos negros a necessidade de se criar reinados de caráter devocional e artístico, no Novo 

Mundo, ainda que submetidos a intenso controle ideológico.   

 

Quando chama à atenção para o processo de desenvolvimento de “reinados de caráter 

devocional e artístico”, apontando que os negros africanos e afro-brasileiros neste contexto, 
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estiveram sobre um “intenso controle ideológico”, a autora possibilita a exposição da ideia de que 

os processos que levaram a essa larga extensão da crença católica nas danças populares regionais 

foram instaurados como uma forma de resistência para a continuidade de práticas culturais e 

atividades mágico-religiosas que não estavam dentro dos modelos instituídos pela doutrina 

católica. 

Esta constatação colabora com o entendimento de um dos processos de inter-relação que 

ocorreu entre três modos de ser e viver que serviram de base para a formação da cultura nacional, 

trata-se da interação entre a cultura dos índios que aqui viviam; a cultura do negro africano que 

aqui foi escravizado e a cultura do branco europeu aqui aportado. Por isso, mesmo que as festas 

de onde emergem as diferentes danças populares regionais sejam, predominantemente, 

permeadas por crenças ligadas a religião católica, em maiores ou menores proporções, pode-se 

observar a natureza multicultural na formação dessas danças. 

Assim como o Jongo, as demais danças populares regionais que se encontram no âmbito 

brasileiro são partes das heranças culturais que foram deixadas pelos negros africanos, pelos 

índios nativos e pelos europeus que aqui estiveram na exploração das riquezas da terra e na 

escravização do índio e, posteriormente, do negro africano e afro-brasileiro. Dada as devidas 

proporções, as interações que foram estabelecidas entre essas três culturas geraram as bases que 

sustentaram os meandros da formação da identidade cultural do povo brasileiro. Monteiro (2011, 

p. 37) também aponta essa perspectiva de compreensão da formação da identidade cultural 

brasileira, quando diz que “O genuíno brasileiro, como já dissemos, o nacional por excelência, 

não é, como alguns têm afirmado erroneamente, este ou aquele dos concorrentes, mas o resultado 

de todos e a forma nova produzida pelos três fatores, o branco, o índio e o negro”. 

Avançando com essa perspectiva, assinalo que as influências desses três modos de vida na 

formação da identidade cultural do povo brasileiro é um fato inegável. Entretanto, esse 

cruzamento cultural, pelo que se pode entender acessando algumas narrativas históricas, foi 

desenvolvido através da imposição de uma cultura diante das outras, ou, falando de forma mais 

específica à imposição da cultura europeia e a castração das culturas dos negros africanos e dos 

índios nativos desse grande território até então, ainda pouco explorado pela cultura dominante. 

Essa reflexão é importante para o entendimento do caráter sincrético identificado no Jongo 

e em outras danças populares regionais do Brasil. É no contexto da cultura popular que estão 
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inseridas essas danças que se evidencia a potência dessa articulação religiosa entre as três 

referidas culturas. Contudo, observo a predominância da religião católica na ocorrência da 

maioria dessas danças populares regionais. A relação entre as danças populares regionais e os 

fundamentos religiosos católicos também é identificada por Monteiro (2011, p. 42) quando diz 

que “As origens das danças dramáticas brasileiras pensadas a partir de um profundo conteúdo 

religioso, intrínseco à ideia elementar de morte e ressurreição de um bem, apresenta uma 

impressionante unidade, em que se encaixam desde rituais vegetais até ritos cristãos”. 

A “ideia elementar de morte e ressurreição de um bem”, mesmo que não carregue, em 

primeira instância, uma profunda ligação com “conteúdo religioso” católico, sempre aludirá ou 

possibilitará a lembrança da figura de Jesus Cristo que, segundo o entendimento católico, foi o 

filho de um deus supremo que, depois de tornar-se homem como os demais habitantes da terra, 

morreu e ressuscitou em benefício da humanidade. 

Essa ideia de “morte e ressurreição” pode ser igualmente observada em algumas danças 

populares regionais dentre as quais, o Cavalo Marinho que inseriu a figura do boi que, geralmente 

ao fim da “brincadeira” morre e ressuscita e, o próprio Bumba-meu-boi, um folguedo popular 

presente em diversas partes do país, como também assinala Araújo (2007, p. 62): 

 

O bumba-meu-boi é um bailado popular largamente praticado no Brasil, no qual se nota 

a presença de vários elementos da arqueocivilização: animais que falam e dançam, a 

ressurreição do boi, animal este que para alguns autores é um elemento totêmico. Há um 

pequeno enredo, de grande simplicidade, sendo que após algumas peripécias matam o 

boi e sua carne é distribuída. […] O boi é tema de bailado universal e em nosso país não 

se restringe apenas à região da 'civilização do couro'; ele é encontrado tanto na área da 

pesca como na agrícola. 

  

 Depois de elucidada essa questão da “morte e ressurreição” como uma sutil alusão ao 

legado católico presente em algumas danças populares regionais do Brasil, assinalo também que, 

em outras danças populares regionais que não há esse sentido de “morte e ressurreição”, o 

sincretismo religioso, que mescla expressões e crenças das três diferentes culturas que formaram 

a identidade cultural brasileira, pode ser observado a partir de diferentes aspectos. Por isso, na 

esfera das danças populares regionais sempre existe um comportamento, uma figura, uma 

expressão, uma menção, alguma coisa que demarca esse entrelaçamento religioso. 
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 Ao observar algumas diferentes danças populares regionais e o contexto festivo de onde 

elas emergem, constatei que esse entrelaçamento religioso identificado nessas danças, é 

predominantemente regido por crenças fundamentadas na religião católica. Um exemplo dessa 

constatação pode ser também observado no Cavalo Marinho que tem como período primordial 

para a sua realização, o intervalo estabelecido entre o dia 25 de dezembro e 06 de janeiro, datas 

instituídas no calendário católico, respectivamente, como o nascimento de Jesus Cristo e o dia 

devotado aos santos reis que o visitaram na ocasião de seu nascimento. 

 Nas práticas do Jongo, o caráter sincrético que mantem paralelamente a fé em santos 

católicos e a fé em divindades pertencentes a cultos afro-brasileiros encontra-se fortemente 

presente nos “pontos” que, de acordo com as exposições até aqui apresentadas, podem ser 

entendidos como os elos que unificam fé e rememorações na ocorrência dessa dança popular 

regional afro-brasileira. Por isso, acredito que além de ser um caminho para professar a fé dos 

jongueiros, os “pontos” possuem outra função que vai além da facilitação dos movimentos, a 

função de ligação entre a memória dos antepassados negros e o festejo da liberdade conseguida 

com o fim do cativeiro, não obstante, os “pontos” também ligam o indivíduo ao todo de que faz 

parte durante a ocorrência da dança e para além dela. 

 Quando Sabino e Lody (2011, p.71) dizem que “O jongo é dança, é ritual dançado para 

lembrar os africanos dos engenhos de açúcar, dos plantios e das colheitas de café, das formas de 

crenças e expressões corporais, unindo fé e festa”. Eles tocam numa importante dimensão 

acessada através dos “pontos” do Jongo, ou seja, a memória dos jongueiros. Entretanto, para além 

da prática do Jongo, estes autores também alargam o sentido que as sonoridades observadas no 

legado cultural africano têm, quando dizem que: 

 

No âmbito do sagrado, nos terreiros, nas festas, nas ruas, nas casas, nas atividades 

profissionais e em tantos outros momentos de sociabilidade, vivem-se, de maneira 

diversa e complexa, sonoridades que apontam, identificam e remetem às memórias 

ativas de uma ampla afrodescendência que se afirma, se mantém e se transforma na 

construção permanente de um corpo brasileiro. (Idem, p. 85). 
 

 Da mesma forma, quando descreve o contexto do cativeiro a que os negros africanos e afro-

brasileiros foram submetidos, Bezerra-Perez (2012, p. 76) também colabora com um 

entendimento da ligação dos “pontos” com a memória e, igualmente aponta para uma construção 

sonora afrodescendente, quando diz que: 
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Por meio do jongo, através da força do canto reacendiam a lembrança dos antepassados, 

trocavam segredos, apaziguavam a saudade religando os elos, os fios que não permitiam 

que se esquecessem de quem eram, das suas origens. A multiplicidade de etnias 

existentes nas senzalas possibilitava uma socialidade muito própria em meio à situação 

de cativeiro que mesclava culturas e saberes, formando uma expressão que embora 

tivesse suas raízes no tronco comum africano bantu, transformara-se em uma expressão 

própria e peculiar que acabou se configurando nos batuques de terreiros brasileiros. 

Abrir uma roda de jongo, utilizar a força do canto e da palavra era o alimento utilizado 

para a sobrevivência. As palavras são mágicas, evocam a própria força em meio àquele 

universo. 
 

 Com base nesta descrição, repito que os “pontos” acompanhados de percussão estabelecem 

e reafirmam as ligações entre os indivíduos e o coletivo, entre o presente e o passado e, entre o 

sagrado e o profano. É através dos “pontos” que se configuram as movimentações e as ligações 

aqui listadas. É por intermédio das sonoridades forjadas entre os ecos dos tambores e o entoar de 

vozes coletivamente orquestradas, que acontecem as danças, que se desenvolve o divertimento 

coletivo e acessam-se as intimas dimensões do sagrado e do mágico-religioso que permeiam a 

existência do Jongo. 

Alguns jongueiros mais velhos dizem que os feitos mágico-religiosos eram mais comuns 

nas práticas do passado, na época do cativeiro a que foi submetido o negro africano e afro 

brasileiro. Nessa época os “pontos” serviam como meio de trocas de informações e 

possibilitavam que, em cativeiro, os negros escravizados organizassem levantes e fugas e, da 

mesma forma, compartilhassem suas dores e professassem a sua fé evocando a “força do canto” e 

a magia da palavra. 

De acordo com esta citação, entendo também que, nesse contexto de escravidão, era difícil 

a comunicação entre os negros escravizados e, por isso, os “pontos” dessa época foram 

desenvolvidos como uma linguagem metafórica e, ao que tudo indica, eram utilizados para 

circular as informações cabíveis aos líderes das resistências e aos grupos de negros iniciados 

nessa linguagem. Por esse motivo, presumo que os “pontos” poderiam ser “atirados” pelos 

mestres jongueiros ou por aqueles que, mesmo não sendo considerados mestres, sabiam decifrá-

los e por isso, podiam utilizar as informações que estavam inseridas nos mesmos. 

A expressão “atirar um ponto” equivale ao ato de cantar uma das músicas próprias do Jongo 

durante a sua ocorrência no espaço da roda. Acredito que essa expressão seja decorrente da 

crença apresentada por alguns jongueiros mais velhos que atribuem aos “pontos” uma concepção 
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de “bala que sai da boca”. Presumo que essa concepção impulsionou o entendimento dos 

“pontos” como toda a palavra dita pelos jongueiros no tocante à dança. Esse entendimento pode 

ser observado na seguinte descrição em que Ribeiro (1984, p. 23) diz: 

 

O ponto, como já disse, é tudo quanto o jongueiro diz ou canta no decorrer da dança. A 

louvação inicial é um ponto; a saudação é um ponto; a quadra popular é um ponto; os 

versos que ironizam um dançador formam um ponto; o desafio ao rival é um ponto; a 

licença pra entrar na roda, é um ponto; o elogio ao angoma e seu tocador é um ponto; 

quem canta para brigar, canta um ponto; quem canta para fazer as pazes, canta um ponto; 

se é hora de despedida, também há pontos para isso. 

 

 Nesta descrição mais uma vez aparece a “força do canto” e, consequentemente, da palavra 

dita. Assim, esta autora, para além do Jongo, revela o poder da palavra que pode ser observado 

nos feitos originários da cultura africana e indígena que, por serem culturas originalmente 

ágrafas, incutiram nas palavras, sentidos e potencias que são validados no proferir das próprias 

palavras. Também com referência na “força do canto” pode-se observar que os jongueiros 

classificaram os “pontos” de acordo com a intenção com que os mesmos são entoados. Assim 

descreve Ribeiro (Idem.): 

 
Os nomes, porém, diferem, pois obedecem a uma classificação: Ponto de louvação – no 

início, para louvação; ponto de saudação – para saudar ou “sarava” alguém; ponto de 

visaria ou bizarria – para alegrar a dança; ponto de despedida – para o final do jongo; 

ponto de demanda ou porfia – para desafio; ponto de gurumenta ou gromenta – para 

briga; ponto de encante – para magia. Os quatros primeiros são enfeixados sob a 

denominação geral de visaria ou bizarria. Os três últimos são indiferentemente demanda, 

gurumenta ou gromenta. 
 

 Os “pontos de louvação” ainda são amplamente realizados, de modo que, é certo afirmar 

que nenhum grupo de Jongo começa uma roda sem louvar as divindades e os santos de devoção 

da comunidade. O mesmo acontece com os “pontos de saudação”, não se começa uma roda sem 

salvar, ou como dizem os jongueiros “saravá” o lugar, os anfitriões, os antepassados e os 

presentes. Esses dois tipos de “pontos” são também conhecidos como “pontos de abertura” e 

podem ser observados nos exemplos a seguir: 

 

“Eu cheguei na angoma pra louvar e dei um grito 

vou beijar a Santo Antônio e abraçar São Benedito”
20 

  

                                                 
20

 “Ponto” de domínio público colhido na Comunidade de São José da Serra, Município de Valença no Estado do Rio 

de Janeiro em novembro de 2010. 
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 “Angoma” é um dos sinônimos do Jongo, neste sentido, “chegar na angoma” é chegar na 

roda, na festa, na dança. Depois de evidenciar isto, direciono o olhar para este primeiro exemplo 

em que se pode observar que a louvação se destina a dois santos católicos de grande devoção em 

diversas comunidades que realizam o Jongo. No exemplo a seguir, pode-se, igualmente, observar 

que o “ponto de louvação” é realizado como pedido de licença, mas não se refere a santos 

católicos e sim a uma divindade própria dos cultos afro-brasileiros: 

 
“Quando eu saí lá de casa, pedi licença pra dindar 

estou aqui no Jongo, peço licença pra entrar 

êparreia, eia êparreia 

êparreia, peço pra me ajudar 

nome de Pai Oxalá êê 

nome de Pai Oxalá”
21 

 

 

 Cito ainda mais dois exemplos de “pontos de louvação” e assim, mais uma vez, identifico o 

sincretismo religioso presente na prática do Jongo já que, do mesmo modo que os “pontos” 

citados anteriormente, estes outros referem-se a divindades de diferentes matrizes religiosas:    

 

“Glorioso Santo Antônio vamos todos festejar 

hoje aqui chegamos, nos seus pés beijar 

nos seus pés está Nossa Senhora das Dores 

cercada de anjos, coroada de flor 

coroada de flor, coroada de flor 

cercada de anjo, coroada de flor”
22

    
 

 O outro exemplo foi colhido na Comunidade de São José da Serra, Município de Valença, 

Estado do Rio de Janeiro em 2011, este “ponto” de autoria do Jongueiro Toninho Canecão, parece 

ser uma especificidade desta comunidade que possui uma grande pedra consagrada ao Orixá 

Xangô a quem o “ponto” se refere: 

 
“ Ah, eu fui na mata buscar a lenha 

eu passei na cachoeira, molhei a mão 

ah, eu fui na mata buscar a lenha 

eu passei na cachoeira, molhei a mão 

Senhor da Pedreira, benza essa folgueira 

além da folgueira, ajudai todos os irmãos” 

   

                                                 
21

 “Ponto” de autoria da Jongueira Dona Tó, cantado pelo Grupo de Jongo de Guaratinguetá, recolhido na 

Comunidade de Tamandaré, bairro do Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo em novembro de 2011. 
22

  “Ponto” de domínio público colhido no Município de Piquete no Estado de São Paulo em maio de 2010. 
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 Na sequência, cito alguns exemplos de “pontos de saudação” que, como sugere o próprio 

nome, são também realizados no início da ocorrência do Jongo, para saudar o lugar, os 

antepassados, os presentes e, se tratando de jongueiros que não pertencem a comunidade onde 

realiza-se o Jongo, geralmente, estes realizam os “pontos de saudações” para “saravá” os donos 

das casas, anfitriões da comunidade: 

 

“Pai Divino Espírito Santo, primeiro que sai na guia 

eu vim saravá terreiro com Deus e a Virgem Maria 

ô nirêrê, ô nirêrê, ô nirêrê ô rêrê” 

 

 

 Este “ponto” de autoria do Mestre Jongueiro Cabiúna do Grupo de Jongo de Pinheiral
23

, 

foi colhido na Comunidade de São José da Serra, Município de Valença no Estado do Rio de 

Janeiro em novembro de 2010, sendo realizado pelo Grupo de Jongo de Pinheiral que nessa 

ocasião visitava a referida comunidade para quem também cantou, dentre outros “pontos”, o 

seguinte “ponto de saudação” igualmente composto pelo mestre jongueiro aqui citado: 

 

Vamos saravá terra que eu piso 

vamos saravá terra que eu piso 

 

 Cito também outro exemplo de “ponto de saudação” que foi colhido na Comunidade de São 

José da Serra, sendo realizado pelo grupo de Jongo que leva o nome da própria comunidade: 

   

“Saravá São Benedito, 

Nossa Senhora do Rosário aê 

Nossa Senhora do Rosário 

Saravá São Benedito 

Nossa Senhora do Rosário aê 

Nossa Senhora do Rosário”
24 

 

 Depois da exposição desses exemplos, passo a descrição dos “pontos de visaria” que são 

aqueles “pontos” compostos para promover o divertimento: 

 
“Fala barril, também fala barreado 

repinica candongueiro, tocando no pau furado”
25 

 

                                                 
23

  Este grupo leva o nome de Pinheiral que é outro município localizado no Estado do Rio de Janeiro. 
24

  “Ponto” de autoria da jongueira Mãe Zeferina, uma das antigas matriarcas da Comunidade São José da Serra. 
25

 “Ponto” de autoria dos jongueiros Tião e Mãe Zeferina, colhido na Comunidade de São José da Serra, Município 

de Valença no Estado do Rio de Janeiro em novembro de 2010. 
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 Geralmente, os “pontos de visaria” apresentam uma narração acerca de algum 

acontecimento banal, extraído do cotidiano da própria comunidade ou uma pequena história que 

pareça um entretenimento a mais nas ocorrências da dança. Cito como exemplo disso o seguinte 

“ponto” também colhido no Grupo de Jongo da Comunidade de São José da Serra: 

 
“Deixa a moreninha passear 

deixa a moreninha passear que o terreiro é grande 

deixa a moreninha passear”
26 

 

 E, na sequência de exemplos, cito outro “ponto de visaria” que também suscita a diversão 

na realização das danças sem apontar o objetivo de louvar, saudar ou mesmo mandar alguma 

mensagem para alguém, como é o caso dos “pontos de demandas”. 

 

“Eu tenho uma toalha rendada de bico 

pega a laranja no chão tico-tico”
27 

  

 Os “pontos de visaria” são os mais entoados e, por serem “pontos” destinados ao 

divertimento, geralmente, ultrapassaram os limites das comunidades em que foram criados e 

passam a ser entoados em diversas localidades inclusive, por cantores que não são jongueiros ou 

mesmo, fazem parte dessas comunidades. O “ponto” apresentado a seguir elucida bem essa 

observação: 

 

“Eu nunca vi tanta barata 

eu nunca vi tanta barata 

oi senhora dona, pega no chinelo e mata 

ai, eu vou-me embora para a cidade da prata 

ai, eu vou-me embora para a cidade da prata 

queira deus que lá não tenha, oi senhora dona 

esse bicho que é barata 

eu vesti meu terno branco 

fui procurar minha gravata 

ao abrir minha gaveta, oi senhora dona 

eu nunca vi tanta barata 

ai, eu vou-me embora, tenho muito o que fazer 

ai, eu vou-me embora, tenho muito o que fazer 

tenho rosas pra lavar, oi senhora dona 

e botão para colher” 

  

                                                 
26

  “Ponto” de autoria da Jongueira Mãe Zeferina. 
27

 “Ponto” de domínio público colhido na Comunidade de São José da Serra em novembro de 2010, mas, realizado 

pelo Grupo de Jongo Tambor de Machadinha, do Município de Quissamã, também situado no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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 Este “ponto” foi composto pelo jongueiro José Gomes de Moraes da Comunidade de Barra 

do Piraí, município do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, ele foi gravado pela cantora baiana 

Daúde em 1997 e, segundo relata a filha do jongueiro que o compôs, atualmente ele é um “ponto 

de demanda”, cantado em diversas comunidades: 

 

Eu sou filha do falecido Mestre Tio Juca de Barra do Piraí e desde que eu me entendo 

por gente, eu vi esse Jongo nascer da boca do meu pai. E a história que eu conheço desse 

Jongo é a seguinte: lá no Morro da Caixa D'água Velha, Barra do Piraí, no Rio de 

Janeiro, no interior, tem a Família Barata. Inclusive o ex-marido da minha irmã, o Zé 

Barata, é dessa família. E ele chegou na roda de Jongo bêbado, fazendo muita estripulia, 

muita bagunça na roda de Jongo e ai meu pai fez esse Jongo, que meu pai fazia na hora! 

Cantando pra ele (canta) “Eu nunca vi tanta barata / eu nunca vi tanta barata / ai meu 

Deus do céu / pega no chinelo e mata/ eu nunca vi tanta barata...” E meu pai, eu me 

lembro, a imagem tá na minha mente, de meu pai batendo com o pé pra matar barata e, 

depois, teve até uma treta que a mãe do Zé Barata ficou brava com meu pai, chamou 

meu pai pra conversar e falou que não tinha gostado. Depois meu pai conversou com ela 

e falou que era só uma brincadeira. Bom, essa é a referência desse Jongo que eu tenho. 

Depois eu cresci e ouvi e vi o mundo jongueiro cantando isso quando o pessoal tá 

fazendo muita bagunça na roda, que não tá deixando o outro dançar, que tá todo mundo 

desesperado cantando eu nunca vi tanta barata. (– Um Jongo de demanda né? Diz a 

cantora e pesquisadora Aline Mareá) – Exatamente! Hoje agente canta para os grupos 

para-folclóricos também, que chega se apropriando do Jongo e quando eles chegam e tão 

querendo tomar conta da roda, dominar, agente também conta, mas a autoria desse Jongo 

que eu conheço, que eu sei até hoje, nunca ninguém me provou o contrario, então pra 

mim é, nasceu da boca do meu pai e eu vi nascer. (Seu pai, o nome dele? Pergunta Aline 

Mareá) Tio Juca, José Gomes de Moraes se você preferir.
28 

  

 Depois de expor esse valioso relato que, para além da experiência pessoal, demostra um 

pouco da natureza criativa e improvisacional dos jongueiros, que criam “pontos” extraindo dos 

momentos presentes os materiais que servem ao seu potencial inventivo. Passo aos “pontos de 

demanda”, que, geralmente são “atirados” para desafiar alguma pessoa ou resolver alguma 

questão que se apresenta na roda. 

 Similares aos “pontos de demanda”, existem também os “pontos de gurumenta” – 

igualmente realizados para promover o desafio – e os “pontos de encante” – destinados à 

conjuração de magia. Nunca presenciei quaisquer “pontos” desses três grupos – ou, se presenciei, 

não identifiquei. É preciso saber da linguagem metafórica do Jongo para entender o que se diz 

durante a sua ocorrência. Também existe a possibilidade de um desses “pontos” ser direcionado 

para a pessoa de modo que, os demais participantes da roda não o percebam. 

                                                 
28

 Relato gravado e enviado para mim no dia 7 de novembro de 2015 pela cantora e pesquisadora Aline Mareá junto 

com a jongueira Jociara Souza que, como já foi evidenciado, é filha do autor do “ponto” Tanta Barata. 
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 Por fim, tem os “pontos de despedida” que, como o próprio nome já denota, são realizados 

para findar as rodas de Jongo que, nas comunidades ainda obedecem ao costume de iniciar a noite 

e findar pela manhã, ao nascer do sol. Assim como os “pontos de visaria”, os “pontos de 

despedidas” são bastante realizados e, da mesma forma que não se inicia uma roda de Jongo sem 

a realização de “pontos de louvação e saudação”, não se termina uma roda de Jongo sem a 

realização de “pontos de despedida”. 

 Seguindo na trilha dos “pontos” até aqui listados, cito a seguir dois exemplos de “pontos de 

despedida”, o primeiro: 

 
“Vou caminhando devagar êo 

vou caminhando devagar 

sou um preto velho cansado 

vou caminhando devagar êo 

vou caminhando devagar 

eu não posso andar correndo”
29 

 

 E o segundo “ponto de despedida”: 

 
“Adeus cangoma adeus 

adeus que eu já vou embora 

eu vou, meu cangoma fica 

aqui até outra hora” 

 

 De acordo com as descrições aqui apresentadas, pode-se constatar que os “pontos” estão 

classificados em grupos distintos e são entoados pelos jongueiros respeitando a ordem de 

acontecimentos da roda, ou seja: a abertura, o desenvolvimento da dança e o final da roda – a 

despedida. Os “pontos” mais realizados são aqueles propiciadores de divertimento e interação 

entre os jongueiros e o público que, antes de ser convidado a dançar, participa ativamente da 

roda, batendo palmas e repetindo os “pontos” conhecidos ou improvisados na hora pelos mestres 

jongueiros que seguem acompanhados pelos toques dos tambores. 

 Sempre que um “ponto” finaliza ou se alguém quiser cortá-lo para “atirar” um novo 

“ponto” diz uma palavra que, no Estado do Rio de Janeiro é “machado”, em São Paulo é 

“cachoeira”. Acredita-se que essas duas palavras foram inseridas como forma de corte dos 

“pontos” do Jongo, pela própria concepção de corte que elas têm, o machado corta a madeira, a 

                                                 
29

 “Ponto” de autoria de Mestre Cabiúna do Grupo de Jongo de Pinheiral, mas, colhido na Comunidade de São José 

da Serra em novembro de 2010. 
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cachoeira corta o fluxo do rio e estabelece outro fluxo, analogias que auxiliam no processo de 

entendimento dos “pontos” que, assim como a própria prática do Jongo, preserva muitos 

mistérios que residem na memória e no conhecimento dos jongueiros mais velhos. 

 Anteriormente, assinalei que a maioria das danças populares regionais no contexto 

brasileiro possui uma ligação com crenças fundamentadas na fé católica. Entretanto, o sentido 

sagrado identificado na prática do Jongo, não se refere à uma determinada religião, ao contrário 

disso, esse sentido sagrado é movido pela crença em forças, energias e divindades que residem 

além dos formatos e limites estabelecidos pela religião católica e pelas religiões de matriz 

africana. Por isso, ao apontar os instrumentos como uma presença do sagrado na roda de Jongo, 

não me refiro à uma determinada crença atual, mas sim, a um comportamento humano que é 

regido por “ideologias religiosas” que vêm de um passado ancestral ainda mais longínquo do que 

o período da escravização do negro africano e afro-brasileiro no Brasil. 

 

4.2 OS INSTRUMENTOS MUSICAIS: IMAGENS DO SAGRADO NA RODA 

  

 Figura 05 – Da direita para a esquerda: dois “Candongueiros” e um “Tambu”. 

 

 
 Fonte: arquivo do autor. 



118 

 

 Para melhor desenvolver uma reflexão sobre o sagrado no Jongo, recorro à Mithen (2002, 

p. 279) que, em meio as investigações acerca da mente humana nos primórdios da humanidade, 

aponta para uma dimensão do sagrado que antecede a ideia de religião que circula na atualidade. 

Assim, ele expõe a crença em forças, em energias e em “seres não físicos” que, em tudo podem 

influenciar a vida nos limites da existência humana: 

 

Muitos dos novos comportamentos que tenho descrito, como as imagens 

antropomórficas nas pinturas rupestres e o sepultamento de indivíduos com objetos 

depositados nos túmulos, sugerem que essas pessoas do Paleolítico Superior foram as 

primeiras a acreditar em seres sobrenaturais e possivelmente em uma vida a após a 

morte. O que observamos aqui é realmente a primeira manifestação de ideologias 

religiosas. […] Boyer
30

 explica que a crença em seres não físicos é a característica mais 

comum das religiões; pode realmente ser universal. 
  

 Quando menciona uma suposta crença na “vida após a morte” e em “seres não físicos”, 

como “a primeira manifestação de ideologias religiosas”, o autor toca na dimensão de sagrado 

que, atualmente, é identificada na relação estabelecida entre os jongueiros e os instrumentos 

musicais utilizados na roda de Jongo. Em outras palavras, assinalo que, os “seres não físicos” no 

contexto do Jongo, são os antepassados, os ancestrais negros, as almas daqueles que antecederam 

a existência dos que vivem o Jongo na atualidade. 

 Esses “seres não físicos” as vezes são mencionados nos “pontos”, entretanto, a potente 

relação entre o humano atual e a força percebida em seus ancestrais é desenvolvida através da 

presença dos tambores que corporifica a energia de ligação entre as duas diferentes dimensões. 

Neste sentido, assinalo que os tambores do Jongo representam as almas, os mais velhos já 

falecidos, mas, ainda vivos na memória e na força mística, mágico-religiosa que permeia a 

ocorrência do Jongo. 

 Esses tambores são denominados pelos jongueiros “angoma” ou “ingoma”, mas são 

especificamente reconhecidos como “candongueiro”, tambor de som agudo, e “tambu”, tambor 

de som mais grave (também chamado de “caxambu”). Esses tambores acompanham os “pontos” 

que são entoados pelas múltiplas vozes que são unificadas na construção de um ambiente coletivo 

forjado entre a “fé e festa”. 

                                                 
30

 Pascal Boyer é um antropólogo francês, aqui citado por Steven Mithen (2002) que se refere às reflexões e 

descrições que Boyer fez no livro A Naturalidade das Ideias Religiosas, (1994). 
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 Para os jongueiros, esses tambores têm mais sentidos do que o acompanhamento dos 

“pontos”, e por isso, são costumeiramente reverenciados no início das rodas de Jongo e, da 

mesma forma, sempre que um jongueiro entra na roda pela primeira vez. Assim, antes de 

desenvolver suas movimentações no centro da roda de Jongo, os jongueiros vão até a frente dos 

tambores e fazem um sinal com as mãos, às vezes mostram as palmas das mãos com os dedos 

voltados para cima, outras vezes, o fazem com os dedos voltados para baixo e o corpo levemente 

curvado na direção dos tambores. 

 Outros sinais e movimentos realizados por diferentes jongueiros podem ser observados em 

diversas comunidades, pois, esses sinais variam de indivíduo para indivíduo e também, de acordo 

com as localidades de onde desenvolvem suas danças. Contudo, esse comportamento referente 

aos tambores terá sempre o mesmo sentido de reverência, respeito e devoção ao sagrado. Essa 

relação entre o humano e o tambor parece ser um dos legados dos comportamentos africanos 

inseridos na cultura nacional, sobretudo, nas práticas de matriz africana. Um exemplo dessa 

constatação pode ser apreciado na descrição de Santos (2006, p. 68) que, ao observar a relação 

entre o humano e os tambores no contexto do candomblé, uma religião de matriz africana no 

Brasil, diz que “O lugar da orquestra de atabaques é muito importante para os membros do 

terreiro, que devem saudá-los colocando a mão direita no chão e na testa. Os iniciados, dançando 

na roda, não devem virar as costas quando passam em frente aos atabaques”. 

 Com essas descrições, a autora expõe um comportamento de reverência semelhante àquele 

realizado pelos jongueiros em relação aos tambores do Jongo e, igualmente, possibilita o 

aprofundamento dessa semelhança quando também assinala que “Os atabaques têm também um 

grande poder ritualístico; embora não se fale de um orixá específico, como no caso do Batá, 

poderíamos dizer também que eles próprios são as entidades” (Idem, p. 69). Apresentando a 

mesma perspectiva de ligação entre o humano e o tambor, Sabino e Lody (2011, p. 91) dizem que 

“Sem dúvida, há o sentimento integrador entre o corpo e o instrumento que buscam formar única 

voz.” No tocante ao Jongo, essa “única voz” seria o amalgamento das vozes dos jongueiros da 

atualidade com as vozes dos ancestrais, “pretos velhos” que os antecederam na vida comunitária 

e na prática dessa dança popular regional afro-brasileira. 

 Em meio as suas descrições e reflexões acerca das danças de matriz africana, Sabino e 

Lody (Idem, p. 95) também falam do atabaque, um dos tambores atualmente utilizado no Jongo: 
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O atabaque não será apenas um instrumento musical; ele ocupará o papel de uma 

divindade e, por isso, será sacralizado, alimentado, vestido; possuirá nome próprio e 

apenas sacerdotes e pessoas de importância para a comunidade poderão tocá-lo e usá-lo 

nos rituais. O instrumento fora do seu âmbito sagrado passará a valer pelos resultados 

sonoros, marcando, na maioria dos casos, a base rítmica de conjuntos, acrescidos de 

pandeiro, agogô, berimbau, entre outros. Assim, o atabaque é indispensável no samba e 

na capoeira, bem como em cortejos de rua, como o afoxé, ou em outras danças, como o 

jongo, no estado de São Paulo, e o carimbó, no estado do Pará.  

 

 Quando apontam que, dentre outras danças, “o atabaque é indispensável” no Jongo, esses 

autores estão mencionando este instrumento numa concepção que abarca o “tambu” e o 

“candongueiro” que são os tambores especificamente utilizados nas práticas do Jongo. Estes, são 

tambores confeccionados artesanalmente como pode ser observado nas imagens a seguir: 

 

 Figura 06 – A partir da esquerda: Atabaque, “Tambu” do Quilombo São José da  Serra e “Candongueiro” do       

Grupo de Jongo de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. 
 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Os três tambores têm em comum as mesmas matérias-primas, ou seja: a madeira que forma 

seus corpos e o couro que cobre a parte superior dos mesmos. O atabaque é o maior dos três 

tambores, seguido do “tambu” – que mede entre um e um metro e meio de altura e tem, 

aproximadamente, cinquenta centímetros de diâmetro – e do “candongueiro” que mede entre 

sessenta e oitenta centímetros de altura e tem aproximadamente quarenta centímetros de 

diâmetro. Por se tratar de instrumentos artesanais feitos para o próprio consumo, as medidas dos 

mesmos variam de acordo com o desejo dos seus confeccionadores.  

 Sobre a confecção artesanal do “tambu” e do “candongueiro”, Ribeiro (1984, p. 19) 

apresenta o seguinte relato: 

 

O couro de boi dá pra dois tambus. Dizem que o melhor é o de cachorro, que tem 

sonoridade própria, dispensando afinação; porém, nem se chega a começar o jongo se o 

tambu for com ele encourado. Dá briga antes da dança. O couro do cabrito, segundo uns, 

é muito bom; segundo outros, cede conforme a temperatura desce e requer esquentura 

por demais. Quanto à madeira preferida para o seu fabrico: suína (erytrina 

coralodendron), canjerana (cabalea cangerana), bico-de-pato (machaerium 

angustifotium), orelha-de-negro (?), sapava (?), e certa espécie de cedro. Acontece, 

porém, que às vezes uma árvore ‘panha vento, maribondo rancha nela, e vai trabaiano, 

vai trabaiano, vai trabaiano e deixa ela oqueada, então se proveita, se tira o mé e se faz o 

tambu, pode sê um angico, uma peroba, um jacarandá’. 

 

 Pela natureza de algumas palavras, que sugerem tratar-se de uma pessoa do meio rural, 

pode-se inferir que esta descrição é parte de um relato que a autora colheu em alguma 

comunidade e ao qual, no momento da escrita, acrescentou algumas palavras suas que criam um 

contraste com as palavras da entrevista – já que estas foram conservadas pela autora como foram 

ditas. Dito isso, assinalo que, paralelo aos “tambus” e “candongueiros”, tambores específicos do 

Jongo, observei que, em diferentes comunidades tem acrescido o uso de atabaques, 

simultaneamente ou no lugar desses outros tambores. Como exemplos dessa questão cito o Jongo 

realizado em Porciúncula e em Quissamã, dois municípios localizados no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 Além desses três tambores, também é utilizado nas práticas do Jongo um instrumento 

denominado “angoma-puíta”, este possui tamanho e medidas variadas e, ao contrário dos demais 

tambores – que percutem a partir das palmadas que o tocador aplica na parte superior forrada 

com o couro de animal – repercute através da fricção que o tocador faz no pequeno pedaço de 

bambu, madeira ou corda que é preso ao couro que reveste a parte superior, por dentro do seu 
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corpo. A seguir, apresento imagens do “angoma-puíta” que atualmente é conhecido como 

“cuíca”: 

 

 Figura 07 – “Angoma-puíta” a partir de duas perspectivas. 

 

 Fonte: arquivo do autor. 

  

 Enquanto o “tambu” produz o som grave e o “candongueiro” o som mais agudo, o 

“angoma-puíta” produz um ronco grave ou agudo de acordo com a intensidade das fricções que o 

tocador realizar e também de acordo com a procedência do material preso no seu meio. 

Atualmente é mais recorrente o uso de atabaques, “tambus” e “candongueiros” nas rodas de 

Jongo, no entanto, ainda é possível observar a utilização do “angoma-puíta” em algumas práticas 

dessa dança. Diante da presença de um “tambu” com cem anos de existência ou de um atabaque 

com poucos anos de utilização na comunidade, o comportamento de reverência dos jongueiros 

será o mesmo. Ou seja, reverenciam os tambores sempre que entram na roda pela primeira vez e, 

às vezes, continuam saudando os tambores entre uma dança e outra. 

 Segundo relatam alguns jongueiros, o “tambu” e o “candongueiro” continuam sendo 

utilizados e cultuados nas práticas do Jongo, e por isso, no entendimento da utilização do 

atabaque, simultaneamente ou no lugar dos mesmos, três fatores precisam ser considerados: 
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primeiro, por serem instrumentos com muitos anos de existência são, geralmente, poupados de 

sucessivas exposições; segundo, devido a sua natureza artesanal somada ao vasto tempo de 

utilização, os tambores não possuem mais a mais potência sonora que os atabaques que, em sua 

maioria, são novos e de origem industrial; e o terceiro é, por serem habitualmente utilizados ao ar 

livre, em regiões de temperaturas baixas, o “tambu” e o “candongueiro” desafinam mais rápido 

do que os atabaques. Em algumas comunidades é possível contemplar a relação de cuidado e 

manutenção que os jongueiros têm com os tambores. Ainda que raro, é possível ver um jongueiro 

ou outro passando cachaça sobre o couro dos tambores e colocando os mesmos diante da fogueira 

para aquecê-los e afiná-los.  

 

4.3 OS MOVIMENTOS DOS JONGUEIROS: REFLEXOS DA VIDA NUMA DANÇA DE 

RODA 

 

Ciranda de roda de samba de roda da vida. Que girou, que gira 
Na roda da saia rendada da moça que dança a ciranda. Ciranda da vida 

Que gira e faz girar a roda da vida que gira 
Que gira e faz girar a roda da vida que gira 

Na cabeça do bom Santo Amaro que é da Purificação 
E nas águas que rodeiam a ilha de São Luiz do Maranhão 

Na rodilha embaixo da talha e em cima do torso da nega que ainda rebola 
Nas curvas da vida da velha que ainda consola a criança que chora 

A roda é pra rodar na gira da vida que roda 

Olha a roda, olha roda.
31 

 

Martinho da Vila 

 

 As movimentações dos jongueiros na roda de Jongo denotam tanta riqueza e são tão plurais 

que, ao observá-las, fui tomado por uma inquietante preocupação, qual seja: como ultrapassar os 

desenhos dos movimentos e acessar os intrínsecos estímulos de onde eles emergem? Como 

perceber a poesia dos corpos que balanceiam, gingam, giram e fazem “girar a roda da vida que 

gira”? Então, depois de algumas reflexões, deixei que a coragem tomasse o lugar do receio e, de 

forma obstinada, resolvi começar pelo começo, por mais óbvio que isso possa parecer. Contudo, 

surge outra inquietação: o que seria o começo de uma observação de um conjunto de 

movimentações que são reflexos de vidas tão distintas e, ao mesmo tempo, tão iguais? Ao buscar 

                                                 
31

 Letra da Música Roda Ciranda, composta por Martinho da Vila, lançada no Álbum Criações e Recriações no ano 

de 1985. 
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responder essa questão encontrei uma resposta na configuração espacial que é comum ao Jongo 

praticado nas diferentes comunidades dos estados da região sudeste do país. 

 A configuração espacial a que me refiro é a roda e, por isso, fez-se oportuno a citação da 

letra dessa música que, ao meu ver, é um valioso depoimento que revela de forma poética a 

profundidade das danças populares regionais ao fazer uma analogia entre a “roda de samba” e a 

“roda da vida”. E do mesmo modo, aponta para um entendimento almejado nesta investigação, a 

dança presente no cotidiano dos seus realizadores como um elemento que impulsiona a vida 

porque também está vivo. 

 

 Figura 08 – Roda de Jongo 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Nessa configuração espacial circular, observei as movimentações dos jongueiros e, uma 

vez, em meio a essas observações, perguntei a um menino de aparentemente sete anos de idade, 

quem havia ensinado ele a dançar? Ele levantou os ombros e respondeu “– Ninguém”. 

Demonstrando, propositalmente, um ar de dúvida eu digo “– Ninguém!”. E ele responde “– 

Aprendi sozinho”, eu repito “– Sozinho?” E ele, já demonstrando impaciência, diz “– É, eu fiquei 

olhando os outros dançando e aprendi!”. Depois dessa resposta ele chamou outro menino de 

idade semelhante à sua e, antes que eu perguntasse mais alguma coisa, os dois saíram correndo 

pelo terreiro, como se fossem fazer alguma coisa. 

 Nessa rápida conversa identifiquei uma resposta plausível para a questão da aprendizagem 

do Jongo nas diferentes comunidades onde o mesmo ocorre. E assim observei que, dentre outras 

coisas, os jongueiros aprendem a dançar, tocar, cantar e louvar a partir da interação com os outros 

moradores da comunidade, mais precisamente como os mais velhos. Nesse momento tornou-se 

evidente que os conhecimentos acerca do Jongo são passados de geração a geração no contato 

diário e continuado que é estabelecido entre os jongueiros mais velhos e os mais jovens. E assim, 

constatei que os movimentos que os jongueiros desenvolvem na ocorrência do Jongo, são 

reflexos de uma vida em comunidade que reverbera na configuração dessa dança de roda. 

 Neste sentido, assinalo que, nos ambientes nos quais se desenvolve o Jongo, também se 

fomentam e constroem processos educativos que perpassam pela formação da identidade dos 

membros das comunidades e, consequentemente, contribuem para a validação dos saberes que 

florescem nos férteis contextos culturais onde a oralidade é uma determinante. Concordando com 

essa perspectiva e, igualmente, identificando uma dimensão educativa nas práticas do Jongo, 

Bezerra-Perez (2012, p. 250), diz que “Na dimensão do ensinar e aprender, observo a questão 

existencial, cotidiana, o aprendizado através da observação, da utilização dos sentidos para 

apropriação do mundo”. Em seguida, com referência nos relatos colhidos de uma jongueira da 

Comunidade de Guaratinguetá no Estado de São Paulo, ela elucida a sua constatação, 

apresentando a seguinte descrição: 

 

Nunca teve um mestre que a ensinou, afirma, mas, imediatamente, lembra-se do tio e do 

padrinho que, nas suas palavras, eram “jongueiros véio”. Não que eles tivessem tempo 

de explicar as coisas do jongo para ela, cada um é que tem que fazer por si, cada um é 

que tem que aprender, um aprendizado sem pressas, sem livros, cada um tem que utilizar 

a sua força, a energia vital que Deus dá, que está presente em todo o universo e a qual os 
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antepassados, os jongueiros velhos que se foram, transferem para os seus descendentes. 
(Idem.). 

 

 Dentre as questões que podem ser observadas a partir desta exposição, saliento a revisitação 

da aprendizagem que se desenvolve pela observação dos mais velhos e, da mesma forma, a 

natureza vivencial dos aprendizados que são concretizados nas comunidades jongueiras. Neste 

sentido, quando assinala “um aprendizado sem pressas” e “sem livros”, a autora reforça o peso 

dessa constatação no tocante ao aprendizado do Jongo.  Entretanto, quando menciona a existência 

de uma “energia vital” que, em suas palavras, foi dada por “Deus” e é transferida dos 

“antepassados, dos jongueiros velhos que se foram […] para os seus descendentes”, a autora toca 

numa questão mágico-religiosa que não será exposta na realização desta investigação que tem 

como objetivo a utilização da prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho como meio de 

treinamento corporal para os atores que atuam no teatro de rua. 

 Deixando de lado essa percepção mágico-religiosa que, a meu ver, abarca questões que, 

quando expostas, movimentam intermináveis debates acerca das crenças e dos valores religiosos 

que envolvem as ações e relações humanas em todo o mundo. Continuo citando Bezerra-Perez 

(2012, p. 48) que, ainda em relação a dimensão educativa reconhecida na prática do Jongo, 

também diz: 

 

Mais uma vez observamos que a prática educativa do jongo reflete as raízes presentes na 

cosmologia bantu já citada, nos sentidos que o mundo possui e adquire na vida da 

comunidade e nas lógicas próprias observadas em campo que se corporificam de 

maneira natural, expressando a força de uma ancestralidade que emerge, que se 

apresenta nos cantos, nos corpos, na gestualidade e na vivência que não dicotomiza a 

teoria e a prática, ou melhor, o dizer, o falar e o ser, já que cantar, falar, dizer e ser são 

uma coisa só, partes indissociáveis dessa expressão que os torna o que são. 

 

 Antes de passar as descrições das movimentações do Jongo, assinalo que a dimensão 

educativa aqui apontada não é uma especificidade da prática do Jongo, mas sim, uma das 

características que podem ser observadas em diversas danças populares regionais do Brasil. 

Assim reconhece Viana (2009, p. 77-78) quando diz que: 

 

O Bumba-meu-boi maranhense, assim como outros folguedos tradicionais, reúne 

elementos constitutivos que configuram uma linguagem estética. Essa linguagem, 

expressa pelos corpos que a cultivam, também se constitui enquanto expressão educativa 

nas formas de ser e de viver em sociedade, no espaço e no tempo, criando e recriando 

estruturas, modos de ser e de fazer dos sujeitos sociais. Através do canto, da dança, das 
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ações organizativas; movimentando-se, informando-se sobre o ambiente e informando-se 

sobre si mesmo, estabelecem diferentes estratégias de leitura do mundo. 

 

 Identifico a mesma perspectiva que Bezerra-Perez (2012) aponta como um desdobramento 

da prática educativa presente no Jongo, nesta exposição, sobretudo, quando Viana (2009) fala em 

“sujeitos sociais”. E assim, reconheço que o entendimento de que “cantar, falar, dizer e ser são 

uma coisa só, partes indissociáveis dessa expressão que os torna o que são” é similar a ideia de 

que “através do canto, da dança, das ações organizativas; movimentando-se, informando-se sobre 

o ambiente e informando-se sobre si mesmo, estabelecem diferentes estratégias de leitura do 

mundo.” 

 Os dois autores apontam para o mesmo sentido de inteireza que é construído nos indivíduos 

que estão inseridos nas práticas das danças populares regionais. No tocante ao Jongo, essa 

inteireza encontra-se nas configurações, nas movimentações e nos comportamentos que os 

jongueiros desenvolvem durante a ocorrência da dança. Sobre as configurações do Jongo Ribeiro 

(1984, p. 58) assinala: 

 

Jongo de roda – Forma-se a roda, homens e mulheres alternadamente, girando em 

direção contrária à dos ponteiros do relógio. Os pares se defrontam. A mulher dar 3 

passos para dentro da roda, o homem 3 passos para fora. […] Retornam aos seus lugares, 

com passos no mesmo valor, o terceiro servindo de apoio. Dá então, a mulher 3 passos 

para fora da roda, e o homem 3 para dentro. Voltam ao ponto inicial. Quando se 

encontram, giram sobre si mesmos, à direita ou a esquerda, em ângulo de 180º e passam 

a fazer a mesma figuração com um novo par. 

  

Nas movimentações, de um modo geral, os braços estão livres e sempre auxiliam os giros e 

outras evoluções dos jongueiros; na maioria das vezes, estão abertos ao longo do corpo, mas 

também são utilizados para segurar chapéus. No caso das mulheres, para segurar a saia, 

encurtando-a para que sua barra não arraste pelo chão ou mesmo cause tropeços. Essa 

movimentação é mais comum no Jongo realizado no Estado do Rio de Janeiro que, dado as suas 

especificidades, é também descrito por Ribeiro (Idem.) da seguinte forma: 

 

Jongo carioca – Uma roda de dançadores, homens e mulheres. Um homem vai para o 

centro, dança com agilidade, em requebros de desafio. Depois de alguns compassos ele 

se aproxima de uma mulher, tirando-a para seu par, ou ela entra na dança dispensando o 

convite. O par se exibe numa figuração semelhante à do jongo de roda, porém com 

movimentação mais ofensiva passos à direita, centro, esquerda, centro. Ao se 

encontrarem dão 3 passos para trás, giram uma volta completa; em seguida, 3 para 

frente, ambos arrogantes e garbosos, como que se provocando, se aproximam sem se 
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tocarem, girando novamente uma volta completa. […] O homem pode voltar ao seu 

lugar espontaneamente ou, então, é cortado por outro, que coloca a mão sobre seu 

ombro; daí a razão de ser essa formação conhecida como jongo carioca ou jongo de 

corte. 

 

 Quando é formada uma roda, a primeira movimentação que os jongueiros realizam quando 

entra na mesma é a saudação aos tambores em seguida, se dirigem ao centro da roda e formam 

um par solista, geralmente formado por um casal. No centro da roda vão para frente e para trás, 

com os braços abertos pontuando o final de cada ida e volta, como se estivesse ensaiando um 

abraço que não acontece, pois, no Jongo os corpos não se tocam – o abraço, a umbigada e o 

galanteio permanecem na intenção: 

 

 Figura 09 – Movimento do Jongo. 

 

 

  

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Essa mesma movimentação é repetida sucessiva vezes, acrescentando giros para um lado e 

para outro, até que um dos dançadores do par solista é substituído por outro que, no momento que 

antecede o giro, diz “sapeca iôiô” ou, se for mulher, “sapeca iaiá” e, em seguida ocupa o lugar na 

dança, no momento do giro. Outra movimentação bastante recorrente é o volteio, nele o jongueiro 

pisa com o pé direito no lado esquerdo do corpo e, no trajeto de volta para o mesmo lugar, realiza 

um giro de 360
o 

para o lado direito, finalizando o mesmo com o pé esquerdo traçando uma 

diagonal com o lado direito do corpo e, encontrando-se novamente de frente para o seu par: 

 

 Figura 10 – Sequência de Movimentos 

 

 
 

 Fonte: arquivo do autor.      
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 O seguinte movimento aqui descrito é especificamente realizado pelos jongueiros do Grupo 

de Jongo Dito Ribeiro de Campinas, Estado de São Paulo. O movimento consiste em pisar com o 

pé direito no lado esquerdo do corpo e fazer uma leve suspensão, pontuando o movimento com 

um impulso parindo do quadril ou das pernas, em seguida, voltar para o lado contrário, girando 

em 360
o 

e finalizando o giro com o pé esquerdo traçando uma diagonal com o lado direito do 

corpo, que se encontra novamente de frente para o seu par. 

 

 Figura 11 – Sequência de Movimentos 

 

 
 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Além dos movimentos aqui descritos, também apresento o “tabiado” que é um movimento 

específico do Grupo de Jongo da Serrinha, este localizado no Bairro Madureira no Estado do Rio 

de Janeiro. Na realização deste movimento o jongueiro desloca-se para frente e para trás, 

pontuando o final de cada deslocamento com uma leve batida de um antepé no chão, enquanto 

apoia-se sobre o outro pé, inteiramente pousado sobre o chão. 

 

 Figura 12 – Sequência de Movimentos 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Os jongueiros do Grupo de Jongo da Serrinha realizam esse movimento acrescido de giros 

em torno de seu próprio eixo ou deslocando-se, mas, a forma aqui descrita é sempre utilizada na 

abertura das rodas, quando saúdam os tambores e a pessoa mais velha, ou um mestre jongueiro, 

que fica próximo aos tambores com um pequeno bastão denominado “macuco” – este tem a 

função de estabelecer a pulsação rítmica da roda e pode ser observado em algumas comunidades 

jongueiras. 

 Descrevi aqui as movimentações que, de acordo com as observações dos jongueiros, são as 

mais realizadas em suas respectivas comunidades. Essas mesmas movimentações também foram 

as mais observadas e, consequentemente, são as referências utilizadas, no tocante aos 

movimentos do Jongo, nas articulações entre essa dança popular regional afro-brasileira, o 

Mergulhão do Cavalo Marinho, os jogos e as improvisações teatrais no desenvolvimento de uma 

proposta de treinamento corporal para os atores que atuam no teatro de rua.  

 De modo geral, essas movimentações apresentam variações que são realizadas de acordo 

com os impulsos pessoais de cada jongueiro. Os giros, por exemplo, podem ser também iniciados 

com o pé esquerdo pisando na frente do lado direito, voltando e pisando novamente na frente do 

lado direito do corpo, que gira uma volta inteira e novamente fica de frente para seu par. Essas 

movimentações são realizadas por jongueiros de diferentes faixas etárias e, isso confere às 

mesmas, algumas diferenciações que merecem ser apresentadas. Neste sentido, por mais que 

pareça óbvio, pode-se observar que o mesmo movimento realizado por um jongueiro novo e por 

um jongueiro velho, apresentará características bem diferentes. Essas diferenças podem ser 

ocasionadas por inúmeros motivos: sejam pela relação com a própria prática do Jongo; seja pela 

relação com a comunidade e seu entorno; pela estrutura corporal ou mesmo, com base no 

trabalho realizado no cotidiano. 

 Por isso, para além das descrições aqui apresentadas, no contato direto com a prática do 

Jongo, pode-se ainda observar que, dentro da coletividade que permeia as movimentações 

realizadas pelos jongueiros, cada um dança da forma que lhe convém, cada jongueiro se balança 

como sabe, como rege a sua personalidade, mas, todos apresentam em comum uma soltura 

corporal, uma graciosidade e uma energia corporal que condiz com o todo em que estão 

inseridos. 
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 Contribuindo com o entendimento dessa energia corporal nas práticas que possuem a 

dimensão espacial da roda, Tavares (2012, p. 101) assinala que “A conquista da dimensão 

enérgica da Roda configura-se na versatilidade do corpo, na sua dinâmica mobilidade, conforme 

pode ser atestado nas danças africanas, nos movimentos corporais das práticas religiosas de 

matrizes africanas […]”. Essa “dimensão enérgica da roda” que “configura-se na versatilidade do 

corpo” é também observada em outras danças populares regionais do Brasil, dentre essas danças, 

menciono também o Cavalo Marinho. 

 Neste sentido, depois de observar o Jongo e o Cavalo Marinho, defendo que, essa dança e 

esse “brinquedo” popular regional possuem características e elementos que podem promover uma 

fluída interação dos atores com seus pares, com o público e com o espaço da rua. No Jongo, os 

motivos mágico-religiosos permeiam os comportamentos dos seus participantes e podem ser 

observados nas movimentações dos dançadores que se balanceiam e giram buscando reverenciar 

o local onde estão e, da mesma forma, saudar os seus ancestrais e os seus pares. 

 Diferente do Jongo, o Cavalo Marinho, descrito no capítulo iniciado a seguir, apresenta 

elementos cênicos que podem ser facilmente identificados nas práticas teatrais. Dentre estes, cito 

a construção de diálogos entre as figuras, a utilização de figurinos, o desenvolvimento de 

caracterização física por intermédio de máscaras e adereços. Contudo, na interação com a 

atividade teatral no teatro de rua, utilizo apenas uma das partes dessa complexa dança popular 

regional, o Mergulhão, uma espécie de dança de aquecimento que exige de seus participantes, 

agilidade, atenção e criatividade. 
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5 O CAVALO MARINHO: UM “BRINQUEDO” POPULAR REGIONAL 

 FORJADO ENTRE O TRABALHO E A FESTA. 

 

Era um caminho quase sem pegadas  

Onde tantas madrugadas folhas serenaram 

Era uma estrada, muitas curvas tortas 

Quantas passagens e portas ali se ocultaram? 

Era uma linha sem começo e fim 

E as flores desse jardim meus avós plantaram. 

Era uma voz, um vento um sussurro 

Relampo, trovão e murro nos que se lembraram 

Uma palavra quase sem sentido, um tapa no pé do ouvido 

Todos escutaram 

Um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde 

Meus avós gritaram. 

 Era uma dança, quase uma miragem 

Cada gesto, uma imagem dos que se encantaram 

Um movimento, um traquejo forte 

Traçado, risco e rebote se descortinaram 

Uma semente no meio da poeira 

Chã da lavoura primeira, meus avós dançaram 

Uma pancada, um ronco, um estralo 

Um trupé e um cavalo, guerreiros brincaram 

Quase uma queda, quase uma descida 

Uma seta remetida, as mãos se apertaram 

Era uma festa, chegadas e partidas 

Saudações e despedidas 

Meus avós choraram [...]
32 

 

Siba Veloso 

 

 

 Mais uma vez, recorro à letra de uma música para falar de mais uma das práticas culturais 

que inspiram e, ao mesmo tempo, fornecem suportes para a realização desta investigação em que 

busco desenvolver um meio que auxilie o trabalho dos atores que atuam no teatro de rua. Trata-se 

de um trecho de uma música que expõe, por intermédio de uma poesia peculiar, a natureza 

ancestral das coisas que aqui estão descritas: os movimentos, as sonoridades, as figuras, íntima 

relação com o trabalho no campo e as crenças que permeiam as configurações deste complexo 

“brinquedo” popular regional próprio do nordeste brasileiro, mais especificamente, de zonas 

rurais que abrangem algumas partes dos Estados de Pernambuco e da Paraíba e são reconhecidas 

como zona da mata. 

                                                 
32

 Trecho da Música Vale do Jucá de autoria de Sérgio Roberto Veloso de Oliveira que é conhecido artisticamente 

como Siba Veloso. Recolhida do CD Siba - Fuloresta do Samba, ano 2002. 
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  Do Cavalo Marinho ainda sei muito pouco, pois, não realizei profundas imersões nos 

âmbitos de ocorrências das festas em que o mesmo ocorre. Nas poucas idas a campo, vi 

diferentes grupos com suas particularidade e similaridades, em relação aos demais grupos da 

região nordeste do país. Por isso, sempre que apreciei uma ocorrência desse “brinquedo” popular 

regional, busquei olhar a tudo e entender o todo. No entanto, quando se trata de uma observação 

que parte de um lugar externo à comunidade, nem tudo é percebido no momento da festa. 

 Norteado pela perspectiva de olhar a tudo para entender o todo, busquei entender o Cavalo 

Marinho em seu contexto de criação e inspiração e, assim cheguei à constatação de que, esse 

“brinquedo” popular regional surgiu na região nordeste do país, como uma forma de promover o 

divertimento coletivo e, simultaneamente, desenvolver uma forma de contestação da dura 

realidade social que também foi imposta à aqueles que herdaram a tez escura dos ancestrais 

negros e índios que, nessa mesma região foram escravizados em determinados períodos do 

passado. 

 Além disso, o desenvolvimento do Cavalo Marinho em face ao peso do trabalho realizado 

nos canaviais foi um meio encontrado para professar a fé sem perder o caráter festivo. Nesse 

“brinquedo” popular regional forjado entre o trabalho e a festa, unificam-se o sentido sagrado e 

uma necessidade recreacional que contrapõe o peso do trabalho que outrora foi realizado nas 

lavouras de cana-de-açúcar da zona da mata pernambucana e paraibana.  

 Colaborando com o entendimento da necessidade de lazer que identifico como um dos 

impulsos responsáveis pela ocorrência do Cavalo Marinho, Araújo (2007, p. 95) faz a seguinte 

reflexão: 

 

 A vida não é só trabalho. É também descanso, lazer. Como aproveitar as horas de lazer? 

'mente desocupada é tenda do diabo', diz o velho ditado. Certamente foi por tal motivo 

que os catequistas colocaram em prática a recomendação de São Jerônimo: 'recreie-se o 

cristão de tal maneira que o próprio divertimento seja construtivo', daí orientarem os 

catecúmenos nos folguedos, nos jogos. Estes tonificam a alma, dão saúde física, 

promovem a sociabilidade, a auto-expressão, trazem a alegria de viver. A recreação está 

para o homem (para seu corpo, alma e mente) assim como o alimento está para seu 

organismo. Se o alimento é para a unidade biológica, a recreação o é para a social 

também. 
  

 Paralelo à necessidade de lazer coletivo e coesão grupal, também mencionei anteriormente, 

há ainda a necessidade de transgressão da dura realidade imposta pelo trabalho, bem como, o 
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desejo de fazer críticas sociais. Por isso, também cito aqui Bueno (2014, p. 22) que, ao apontar 

para a presença do “negro” e do “caboclo” em meio as suas descrições, endossa, ainda que de 

modo sutil, as reflexões que aqui são engendradas a partir das observações desse rico e complexo 

“brinquedo” popular regional: 

 

Braço direito dos patrões no trabalho, o trabalhador negro e caboclo é sujeito de sua 

própria história ao cantar, selecionando pontos de vista. Quando encenam realmente um 

auto teatral, como se dá no Bumba-boi maranhense, mesmo sob pano de fundo religioso 

surge a força da contestação dos poderosos, ao menos diferenciando-se nas histórias 

bons e maus patrões.   

 

 A expressão popular “braço direito” é geralmente empregada para referir-se àqueles que 

prestam auxílios de grande relevância a alguém que realiza alguma atividade. Embasado por essa 

explicação, entendo que o autor utiliza esta expressão para evidenciar a grande importância dos 

referidos trabalhadores “negros e caboclos” nas atividades realizadas no contexto rural de onde 

emergem não só o Cavalo Marinho, como também, grande parte das danças populares regionais 

no âmbito brasileiro. 

 Quando aponta que “o trabalhador negro e caboclo é sujeito de sua própria história ao 

cantar, selecionando pontos de vista”, o autor toca nos sentidos de “coesão”, “identidade grupal” 

e “poder de transformação da sociedade” que estão presentes nas diversas danças populares 

regionais. Esses mesmos sentidos também são mencionados por Santos (2006, p. 43) que, dentre 

as suas reflexões sobre a dança e a sociedade diz:  

 

No que tange à sociedade, a dança tem tido o poder de reforçar a importância do corpo 

como instrumento e símbolo do poder. Tem também revigorado um conjunto de valores 

e crenças. A dança religiosa no seu comportamento ritualístico enfatiza a disciplina, a 

coesão, a identidade do grupo, o sentimento e a dignidade. Considerando esses aspectos, 

a reflexão crítica e a compreensão histórico-cultural devem ser alicerces da dança na 

educação, sem que se esqueça a sua natureza humana e seu poder de transformação da 

sociedade. 

 

 Diante da exposição até aqui apresentada pode-se concluir que, se no contexto das danças 

populares regionais os negros e os caboclos são sujeitos de suas próprias histórias, em outros 

contextos não o são. Colaborando com essa constatação, Bueno (2014, p. 22) também descreve a 

presença do “trabalhador negro e caboclo” em algumas danças populares regionais dentre as 

quais, o Cavalo Marinho: 
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O personagem que aponta criticamente o patrão é várias vezes um palhaço atípico, 

caracterizado como preto, interiorano e vaqueiro. Essas partes encenadas ocorrem em 

não muitas 'brincadeiras', mas estão em diferentes regiões do país sinalizando uma 

consciência pós-escravocrata: nos bois por todo o Brasil, reisados do nordeste, no 

cavalo-marinho pernambucano e paraibano, em lambe-sujos sergipanos, quilombos 

alagoanos, negros-fugido baianos e em folias-de-reis de Minas, São Paulo, Rio e Goiás. 

Nessas 'brincadeiras', quando o personagem negro fala, mostra criatividade e 

competência artística: não em artes estilizadas, mas na poesia de improvisação, na 

música de tradição oral, dança e outras formas pouco dependentes de recursos materiais. 

  

 Ao apontar uma “consciência pós-escravocrata” presente em diversos folguedos e danças 

populares regionais do Brasil, Bueno (2014) possibilita que mais uma vez seja mencionado o 

contexto da escravidão que foi imposta ao negro africano e afro-brasileiro. Entretanto, não 

menciono agora a face da opressão, exploração e castração de valores culturais que foi sofrida 

por esses negros escravizados, ao contrário disso, cito a força e as habilidades que esses negros 

até então escravizados, tiveram que desenvolver quando se tornaram livres. 

 Presumo que a força era a mesma já apresentada quando foram submetidos ao cativeiro, 

mas dentre as habilidades, cito a organização e a inventividade que lhes permitiram sobreviver 

depois de terem conquistado a liberdade. Posto que essa liberdade não aconteceu de forma 

isolada, com ela surgiu na face da sociedade um sem números de negros ex-escravizados, jogados 

à sua própria sorte. A liberdade foi conquistada, mas a reparação pelos danos sofridos por mais de 

três séculos de exploração, humilhação e privação de direitos, não foi considerada como parte 

dessa conquista. 

 A partir desse contexto pós-escravidão, os trabalhos realizados pelos negros ex-

escravizados e seus descendentes ganham diferentes contornos e assumem outro sentido, o da 

subsistência. As danças populares regionais, como pode ser observado na atualidade, 

acompanham essa mudança e por isso, também assumem novos contornos, passando de 

atividades secretas a realizações públicas. Assim, o reconhecimento da ambivalente dimensão que 

o trabalho possui no contexto em que emergiu o Cavalo Marinho, impulsiona o entendimento de 

que, o que alimenta é na mesma proporção, o que consome os dias, o tempo e a vida daqueles que 

o desenvolve. Por isso, assinalo que o trabalho se liga a esse “brinquedo” popular regional não só 

por impulsionar a necessidade de lazer como contraposição ao peso do labor, mas também, por 

possuir uma dimensão imprescindível à existência humana, a de manutenção da vida. 
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 Assinalo também que através do sentido de subsistência, aflorado a partir do trabalho, os 

brincantes do Cavalo Marinho manipularam couro de boi e bode, madeira, tecidos e outras 

matérias-primas. E, ao criar por prazer e por necessidade de existir e sobreviver, esses brincantes, 

transformaram, deram outras formas e funções a diferentes materiais que deixaram de ser 

utilizados somente no cotidiano e passaram a fazer parte das composições apresentadas na festa. 

 Quando menciono as composições apresentadas na ocorrência do Cavalo Marinho, estou 

me referindo às figuras que são vivificadas pelos brincantes no entremeio desse “brinquedo” 

popular regional forjado entre o trabalho e a festa. Do mesmo modo, quando assinalo um sentido 

de subsistência permeando a ocorrência do Cavalo Marinho, toco na capacidade de articulação do 

trabalho com a produção cultural que pode ser observada em diversas práticas desenvolvidas nos 

arredores do país. 

 Essa articulação entre trabalho e produção cultural no contexto brasileiro é também 

identificada por Araújo (2007, p. 4) que, reconhecendo as diversas “técnicas de subsistência” 

utilizadas em diferentes regiões do país, propôs um mapeamento do que chamou de “áreas 

culturais brasileiras”: 

 

As áreas culturais brasileiras segundo as técnicas de subsistência são: I) da pesca, 

compreendendo as regiões a) da jangada e b) da ubá; II) agrícola, compreendendo as 

regiões a) açucareira, b) cafeicultora, c) de novas culturas; III) da mineração, 

compreendendo as regiões a) do minerador, b) do garimpeiro; IV) pastoril, 

compreendendo as regiões a) do vaqueiro, b) do campeiro, c) do boiadeiro; e finalmente 

V) a amazônia. 
  

 De acordo com a listagem das “áreas culturais brasileiras”, aponto que o Cavalo Marinho é 

uma das práticas culturais oriunda de uma “área cultural agrícola” alimentada e movimentada 

pela exploração da cana-de-açúcar. E nesse contexto, o trabalho de subsistência realizado pelos 

brincantes do Cavalo Marinho é desenvolvido nos canaviais, nos engenhos e nas usinas de cana-

de-açúcar. Além da relação entre o trabalho e a produção cultural brasileira, Araújo (Idem, p. 5) 

também menciona a festa, tempo-espaço de onde emerge, dentre outras as danças populares 

regionais, o Cavalo Marinho: 

 

A festa inter-relaciona-se não só com a produção, mas também com os meios de 

trabalho, exploração e distribuição. Ela é portanto consequência das próprias forças 

produtivas da sociedade, por outro lado, é uma poderosa força de coesão grupal, 

reforçadora da solidariedade vicinal cujas raízes estão no instinto biológico da ajuda, nos 
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grupos familiares. Certamente nessa época, tratar-se-ia da solidariedade mecânica, 

própria das sociedades não estratificadas, primitivas, segundo nos ensina Durkheim. 

Provavelmente a periodicidade da produção agrícola induziu o homem a, em 

determinadas épocas, na semeadura ou na colheita, congregar os demais da vizinhança 

para o regozijo, para agradecimento ou pedido de proteção. Festa de produção ou de 

consumo que chegou até nós como acontece com as manifestações populares das festas 

de São João ou do Divino Espírito Santo. 
  

 Como o trabalho aqui contextualizado é aquele que envolve o coletivo, a exposição da festa 

como uma atividade que “inter-relaciona-se com os meios de trabalho”, consequentemente, 

evidencia o caráter desse coletivo que é também imprescindível nas ocorrências dos folguedos e 

das danças populares regionais que, como foi anteriormente assinalado, emerge do amalgamento 

entre crenças, trabalhos, necessidade de lazer coletivo e contestação social. 

 Ao apontar o cavalo Marinho como um “brinquedo” popular regional forjado entre o 

trabalho e a festa, desejo tornar evidente que estas duas dimensões não podem ser separadas 

diante do seu entendimento. Pois, é justamente nesse trânsito entre o labor e o festejo que as 

crenças, a contestação social, o caráter recreacional e a “coesão grupal” vão ganhando diferentes 

dimensões, consistências e sentidos. Às vezes uma dimensão ganha mais visibilidade do que 

outra, mas, a crença religiosa, o trabalho e a festa, simultaneamente, permeiam as práticas das 

diferentes danças populares regionais do Brasil. 

 No tocante ao Cavalo Marinho pode-se observar que, entre o canavial e o terreiro ou entre o 

labor e a festa encontram-se os brincantes com suas dores, seus desejos, suas alegrias e sua poesia 

popular. Esses brincantes parecem ser forjados pelo trabalho com a terra, são, em sua grande 

maioria, homens que cedo se ocuparam com o sustento de suas famílias e, por isso, cedo se 

dedicaram aos trabalhos nas lavouras, nos engenhos e usinas que exploraram o grande volume de 

cana-de-açúcar em algumas regiões rurais do nordeste brasileiro. 

 A maciça presença da cana-de-açúcar na zona rural de Pernambuco é assinalada por 

Oliveira (2006, p. 169) que, ao narrar o trajeto compreendido entre a Cidade do Recife e a região 

da Zona da Mata Norte na qual localiza-se o Município de Condado, diz: 

 

É justamente neste percurso que vemos a imagem mais impressionante desta região: um 

mar de cana que se estende dos dois lados da estrada, num bambolear contínuo, de um 

verde sem fim. É como se mergulhássemos neste oceano de talos doces e folhas ásperas 

que cobrem o chão avermelhado do lugar, chão que faz brotar o alimento que 

proporciona a sobrevivência dos habitantes da região. 
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 Não obstante, Oliveira (2006, p. 181) também apresenta outros importantes dados que 

foram identificados em sua leitura dessa mesma região: 

 

É impressionante também observar que dessa terra sofrida, seca e pobre, brota o que o 

homem traz de mais importante e representativo: seu poder criativo e sua arte. Não só é a 

cana que se vê brotar do solo escaldado pelo sol agreste, mas todo um complexo cultural 

que funde experiência de vida, sonhos e desejos de melhoria, costumes locais a uma 

ancestralidade festiva que não se esgota nem se inibe diante de tanta iniquidade e 

descaso, pelo contrário, se fortifica da seiva doce que é a vida, a perseverança e a crença 

em um futuro mais promissor.   
 

 Mencionando também o “chão que faz brotar o alimento que proporciona a sobrevivência” 

dos brincantes do Cavalo Marinho, Bueno (2014, p. 199) igualmente assinala a precariedade que 

existe nesse contexto rural de onde emerge este brinquedo popular regional, ao dizer o seguinte: 

 

No norte de Pernambuco e na Paraíba, Zona da Mata e da cana, a “brincadeira” do 

Cavalo Marinho é uma boa surpresa para quem venha hoje das grandes cidades […] O 

que surpreende a quem estiver chegando é que esses artistas populares são gente dos 

bairros mais pobres, periferias de cidades do interior. São trabalhadores da cana-de-

açúcar que deixaram de morar nos engenhos, perdendo o uso da terra em torno dos 

grupos de casas à beira dos canaviais. Lá eles plantavam roçados pequenos nas 

entressafras do trabalho pesado da cana, e subsistiam com seu inhame, feijão, milho, 

macaxeira... 
  

 Este autor reconhece os brincantes do Cavalo Marinho como “artistas populares” que, em 

sua grande maioria, articulam uma admirável simplicidade com uma incomensurável sabedoria 

popular – que não foi construída por intermédio de escolas e outros contextos formais, mas sim, a 

partir da convivência com os seus mais velhos. Neste sentido, pode-se observar que, mesmo não 

cursando escolas, não possuindo recursos financeiros e não usufruindo de estruturas tecnológicas 

que auxiliem na manutenção deste brinquedo popular regional, os mais velhos mantêm-se firmes 

na missão de passar os saberes aos brincantes mais novos. 

 Com base nessa exposição saliento que, os brincantes mais velhos denominados “mestres” 

não o são somente na ocorrência do Cavalo Marinho, eles são assim reconhecidos em suas 

comunidades e também fora delas, pois, são eles os principais responsáveis pela inspiração dos 

jovens brincantes e pela perpetuação dos saberes que fundamentam a existência de seus 

brinquedos. Alguns desses mestres são mencionados por Bueno (Idem, p. 200): 
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No estado de Pernambuco, Condado é onde se encontram mais mestres e brincantes do 

Cavalo Marinho, além de Aliança, Itaquitinga, pouco mais a norte Camutanga e Itambé, 

com a Paraíba, e mais a sul Cidade Tabajara de Olinda. São bem conhecidos os mestres 

Inácio Lucindo, Duda Bilau, Biu Alexandre, Grimário, Mariano Teles, Biu Roque, Inácio 

Nobreza e Salustiano, e os Mateus Zé Borba e Martelo. Até há poucos anos estavam 

brincando ainda Mestre Batista, o Mateus Mané Jacó e o toadeiro Mané Deodato, que a 

memória desse povo revive. 

 

 Ao olhar para a história de vida desses mestres e de outros brincantes que são moradores 

das zonas rurais do nordeste brasileiro, rapidamente, se compreende o porquê da intima relação 

estabelecida entre algumas figuras e a terra. São trabalhadores que, como já assinalei, cedo 

aprenderam a lidar com a terra e extrair dela o seu sustento. Mergulhados nesse “mar de cana” 

como descreveu Oliveira (2006), esses mestres forjaram as configurações desse brinquedo 

popular regional de grande riqueza cultural. 

 Quando Sabino e Lody (2011, p. 16) dizem que “A dança é uma realização social, uma ação 

pensada, refletida, elaborada tática e estrategicamente, abrangendo uma intenção de caráter 

artístico, religioso, lúdico, entre outros”. Eles, mesmo que de forma sutil e abrangente, apontam 

pistas para o entendimento da riqueza cultural que é aqui identificada na prática do Cavalo 

Marinho. Em outras palavras, eles elucidam a confluência entre o “caráter artístico, religioso, 

lúdico” e de contestação social que é fruto das articulações dos brincantes desse “brinquedo” 

popular regional. 

 Essa confluência é fortemente fomentada, dentre outros brincantes, pelos mestres que, 

aprenderam com outros mestres e, assim difundem o seu aprendizado para os mais jovens 

brincantes e, mesmo, para outras pessoas que desejam aprender sobre os procedimentos e sobre 

os sentidos que estão embrincados em suas práticas artístico-culturais. O aprendizado nesse 

contexto é desenvolvido através do exercício cotidiano e do saber empírico, já que, esses mestres 

não possuem uma formação letrada que lhe possibilite escrever sobre suas práticas. 

 Esses mestres, da esma forma que outros brincantes, não vivem de maneira dissociada o 

cotidiano e o fazer artístico. Neste sentido, tocar no processo de ensino e aprendizagem que é 

desenvolvido no contexto em que desenvolvem o Cavalo Marinho, é antes de tudo, atentar-se 

para as articulações que os mesmos fazem entre a vida cotidiana e a realização desse “brinquedo” 

popular regional.  
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5.1  AS CONFIGURAÇÕES TECIDAS ENTRE O CANAVIAL E O TERREIRO 

 

 Ao descrever as configurações do Cavalo Marinho, apresento uma estrutura que foi 

percebida como uma escolha comum aos grupos que desenvolvem este “brinquedo” popular 

regional, apresentando-se também em eventos culturais fora de suas respectivas comunidades. 

Por isso, saliento desde já, que as descrições aqui expostas estão ancoradas em observações que 

aconteceram em ambientes diferentes dos terreiros das comunidades, nas quais, o Cavalo 

Marinho é melhor desenvolvido e vivenciado. 

 O primeiro elemento apresentado na organização desse “brinquedo” popular regional é o 

“banco”, como o próprio nome diz, é o local onde se organizam e se instalam os brincantes que 

irão tocar os instrumentos musicais que, como pode ser observado na ilustração a seguir, 

geralmente são: um ganzá, duas bages, um pandeiro e uma rabeca: 

 

 Figura 13 – O Banco 

 

 Fonte: arquivo do autor. 

 

 A roda se forma a partir da instalação do “banco” e, todas as figuras, mesmo que circulem 

por outros lugares da roda, sempre fazem suas evoluções na frente do “banco” – seja em resposta 

ao Capitão que, geralmente, se encontram do lado direito do conjunto de músicos, seja como 
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forma de estabelecer uma relação direta com estes que realizam as “toadas”, que regem as 

entradas e saídas das figuras. 

 A estrutura apresentada no desenvolvimento de uma “sambada” de Cavalo Marinho pode 

sofrer mudanças e variações de acordo com as comunidades de onde os “brinquedos” procedem 

e, igualmente, de acordo com as deliberações estabelecidas pelos grupos que os desenvolvem. 

Diante da possibilidade de mudanças e variações na ocorrência desse “brinquedo” popular 

regional, existem alguns procedimentos que, ao meu ver, serão sempre concretizados da mesma 

forma. Dentre estes, apresento a configuração espacial circular que assegura a instalação e 

organização do “brinquedo” no terreiro: 

 

 Figura 14 – Roda de Cavalo Marinho. 

 
 Fonte: arquivo do autor. 
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 Uma sambada de Cavalo Marinho dura em média oito ou nove horas, geralmente começa a 

noite e termina pela manhã. Quando se estabelece o “banco” – no qual se encontram os tocadores 

e o puxador das músicas denominadas “toadas” – acontece o Mergulhão, uma dança de 

aquecimento que é denominada pelos brincantes de “marguio” ou “magulho”. Como pôde ser 

observado na ilustração anterior, geralmente uma roda de Mergulhão é composta em sua maioria 

por homens que se desafiam em um jogo corporal que envolve escárnio, provocação e 

compartilhamento de alegrias. 

 

 Figura 15 – Roda de Mergulhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo do autor 

  

 Mesmo que essa dança de aquecimento seja uma das especificidades do Cavalo Marinho, 

nem sempre é possível presenciá-la numa sambada. As vezes alguns brincantes optam por não 
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realizar o Mergulhão e seus movimentos denominados “trupés”. O “trupé” básico do Mergulhão é 

realizado da seguinte forma: pisa-se com o pé direito no mesmo lugar, em seguida, pisa-se com o 

pé esquerdo também no mesmo lugar e pisa-se com o pé direito dando um passo à trás do corpo, 

mas, sem transferir o peso para a perna direita que nesse momento apoia-se no ante pé. 

 Esse movimento pode ser também iniciado com o pé esquerdo seguindo a mesma 

sequência, ou seja, o pé que iniciou a pisada é que vai para trás do corpo e, quando volta para o 

lugar, é novamente o iniciador do movimento. Quando os brincantes desafiam-se na roda de 

Mergulhão, esse “trupé” é realizado de diversas maneiras, dando lugar a outros movimentos que 

os brincantes realizam para superar em agilidade e destreza aquele que o convidaram para entrar 

na roda. Sobre a dinâmica do Mergulhão, Oliveira (2006, p. 561) diz “Neste tipo de dança, um 

brincador busca outro na roda e o traz ao centro pelos braços, onde desenvolvem os passos 

característicos ou recriam através do improviso corporal e da fixação visual”. 

 Depois que acontece o Mergulhão inicia-se o desenvolvimento do enredo que é seguinte: o 

Capitão, que numa livre analogia, pode ser entendido como aquele que representa os donos de 

engenhos e de usinas de cana-de-açúcar da região, quer promover uma festa para homenagear os 

Santos Reis do Oriente que, segundo a tradição da religião cristã, visitaram o Menino Jesus logo 

após o seu nascimento, trazendo-lhe, cada um deles, presentes como incenso, ouro e mirra. 

Assim, para cumprir a sua intenção de promover a referida festa, o Capitão manda chamar o 

Mestre Ambrósio, que é um vendedor de figuras, para negociar com este, a compra de algumas 

figuras que possam animar a festa. A negociação entre os dois já acontece diante do público e é 

permeada por diálogos, músicas e danças que ficam a cargo do Mestre Ambrósio que, entre uma 

oferta e outra, imita as movimentações das figuras que serão compradas pelo Capitão. 

 Nas apresentações de alguns grupos essa negociação entre o Capitão e o Mestre Ambrósio 

acontece depois do Mergulhão, em outros acontece depois de um tempo de iniciada a festa e, 

posteriormente, algumas das evoluções que comumente são realizadas por Mateus, Bastião e 

Catirina, que sempre surgem em meio ao público com quem interagem antes mesmo de adentrar 

a roda. Dito isto, sigo descrevendo o Cavalo Marinho tendo como referência a estrutura que 

apresenta a figura do Mestre Ambrósio no início da sambada, após a realização do Mergulhão. 

 O Capitão não usa máscara e figurinos específicos, geralmente, ele é desempenhado pelo 

próprio mestre do brinquedo que, sendo também o “puxador” das “toadas”, se posiciona do lado 
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direito do “banco” e, através de um apito, coordena as “toadas” que regem as entradas e saídas 

das figuras e as demais ações que são realizadas na roda. Assim, durante o diálogo que estabelece 

com o Mestre Ambrósio que está no centro da roda, o Capitão permanece ao lado do “banco” ou 

um pouco à frente do mesmo. O diálogo entre o Capitão e o Mestre Ambrósio é permeado por 

firulas e algumas frases de duplo sentidos que, geralmente, provocam risos e identificação do 

público. Um trecho de um diálogo realizado entre um Capitão e um Mestre Ambrósio pode ser 

observado na transcrição apresentada a seguir: 

 

“Mestre Ambrósio: Eu fui lá em cima e lá em baixo, meti a mão dentro …   

Capitão: Do saco! 

Mestre Ambrósio: Do saco Capitão. Encontrei umas aqui, se eu botar serve? 
Capitão: No samba serve! Vai servi sim. 
Mestre Ambrósio: Então o Capitão me pague o combinado. 
Capitão: Ô seu Ambrósio! Só posso pagar se o senhor botar uma a uma. 
Mestre Ambrósio: Botar uma a uma Capitão?   
Capitão: Figura! 
Mestre Ambrósio: Se o Capitão falasse antes, eu já tinha botado.   
Capitão: Então bote Seu Ambrósio! 
Mestre Ambrósio: Pode botar Capitão? 
Capitão: A figura no samba pode! 
Mestre Ambrósio: Então vou botar Capitão! 

Capitão: Tem que abrir direito! 

Mestre Ambrósio: Abrir o que Capitão? 
Capitão: a história Seu Ambrósio! 
Mestre Ambrósio: Já vou botar Capitão! 
Capitão: Figura no samba!” 
 

 Depois dessa passagem o Capitão também contrata o Nego Mateus para cuidar do espaço 

de ocorrência da festa, este, por sua vez, aciona seu auxiliar Bastião, a quem chama “parêa”, e 

também agrega a Nega Catirina, uma figura feminina feita por um homem. Essas três figuras são 

os “cuidadores” do “brinquedo”, elas asseguram o espaço da roda, provocando o alargamento da 

mesma quando ela fica muito pequena, preenchem os espaços entre as saídas e as entradas das 

outras figuras e, de modo geral, animam toda a ocorrência do Cavalo Marinho. 

 A partir desse momento outras figuras vão aparecendo na roda e, por intermédio de 

“toadas”, movimentos, comportamentos e falas versificadas, denominadas “loas”, vão narrando 

suas histórias e realizando danças que, em tudo, auxiliam na narração de suas respectivas sagas. 

São mais de 50 figuras, cada uma possui um nome, comportamentos peculiares e movimentos 

que caracterizam e revelam os motivos pelos quais aparecem na roda e interagem com os seus 

pares e com o público. 
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 Considerando a complexidade desse “brinquedo” popular regional, assinalo que o mesmo 

possui uma dimensão religiosa que aparece nas “toadas” dedicadas aos santos católicos e, 

mesmo, em alguns momentos das Danças dos Arcos que são realizadas pelas figuras dos 

Galantes, pois, segundo alguns brincantes, os arcos representa o arco-íris, e este é interpretado 

pelos mesmos como uma aliança tecida entre a terra e o céu. Realizada coletivamente pelo grupo 

de Galantes e Damas, a Dança dos Arcos é desenvolvida com os arcos abertos e, em 

determinados momentos, com os arcos fechados, como apresentado nas ilustrações a seguir: 

  

 Figura 16 – Dança dos Arcos com os arcos abertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 17 – Dança dos Arcos com os arcos fechados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: arquivo do autor. 

 

 A outra atmosfera mágico-religiosa presente no Cavalo Marinho é trazida ao Cavalo 

Marinho pela presença do Caboclo d'Arubá, uma figura que, segundo alguns brincantes, dança 

descalço sobre vidros quebrados e não sofre nenhuma lesão pela realização dessa façanha. Não 

presenciei a aparição dessa figura, o que sei acerca da mesma foi colhido através de relatos de 
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brincantes e de registros de pesquisadores dentre os quais cito Oliveira (2006, p. 354) que, em 

meio as descrições das figuras do Grupo Estrela de Ouro, Condado - PE, diz o seguinte: 

 

Seguindo a sequência da entrada das figuras, chega a vez do Caboclo d'Arubá, que 

adentra o terreiro sempre por volta das duas ou três horas da manhã. É ele próprio que 

desenvolve sua toada, acompanhado pelo Banco. É outro momento solene, ritual e 

religioso da brincadeira, porém, não mais voltado para o catolicismo, mas para o culto 

afro-ameríndio da Jurema, o que fica evidente tanto na figura do Caboclo, como na sua 

corporeidade e no seu canto. 

    

 A partir desta exposição, observo que, assim como as outras figuras, o Caboclo d'Arubá 

também apresenta movimentos e comportamentos que o descrevem e auxiliam na narração de sua 

saga e de seus feitos. E isso também inclui a dança que realiza sobre os vidros quebrados, como 

igualmente descreve Oliveira (Idem, p. 368-369): 

 

O Caboclo d'Arubá utiliza a sua 'Toada de evolução' com dois objetivos bem claros. O 

primeiro é atrair a atenção dos espectadores para a roda, […] O outro objetivo é o de 

narrar todas as etapas do ritual da dança sobre os vidros quebrados. Desde a preparação 

da própria figura (descalçar-se, tirar a parte superior da vestimenta, etc.), ao trabalho de 

Mateus e Bastião que são os responsáveis por quebrar as garrafas na frente do público. 

Em seguida, o Caboclo se prepara espiritualmente com sua 'Toada de proteção' que é 

executada pelo Banco. É nesta toada que o Caboclo d'Arubá dança sobre os vidros 

pisados, primeiramente com os pés, depois com o rosto, com o ventre e com as costas.  
 

  Depois da participação do Caboclo d'Arubá, algumas “toadas soltas” são cantadas, 

seguidamente de “toadas” especificas para chamar outras figuras que também aparecem para 

abrilhantar a realização do brinquedo. Nem todas as figuras aparecem em uma sambada, por 

motivos que permanecem desconhecidos do grande público, umas figuras aparecem sempre, 

outras aparecem de forma esporádica. 

 Geralmente inserida nesse “brinquedo”, a figura do Boi é a última a aparecer na roda e, 

depois de realizar suas firulas junto aos presentes, dá lugar a uma grande roda de Coco de 

Umbigada, momento em que as figuras de Mateus, Bastião e Catirina recolhem a “sorte”, 

dinheiro solicitado ao público. Em seguida acontecem os agradecimentos, denominados “viva”, 

os tocadores vão até o centro da roda e, juntamente, com os demais brincantes, agradecem a 

presença de todos e desfaz a roda. 

 Essa estrutura é uma descrição do que comumente ocorre em algumas sambadas quando 

realizadas nas próprias comunidades, pois, quando são realizadas em eventos culturais a estrutura 
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é outra e varia de acordo com cada evento. Dito isto, saliento que, de acordo com as exposições 

feitas até aqui, pode-se observar que o Cavalo Marinho é um “brinquedo” popular regional que 

agrega diálogos com músicas, danças, uso de máscaras, adereços e alegorias, na construção de 

cenas e situações que são vivenciadas pelos brincantes que corporificam as diferentes figuras. 

 

5.2. AS FIGURAS DO CAVALO MARINHO: CORPOS COMPOSTOS ENTRE O BARRO E 

A CANA 

 

 Para descrever algumas das figuras que estão presentes no Cavalo Marinho foi necessário 

acessar, primeiramente, o humano que vivifica cada uma delas e assim, tentar mensurar as 

relações que são tecidas entre os brincantes e este brinquedo popular regional. Do mesmo modo, 

foi imprescindível o toque, ainda que leve e sutil, na poesia popular que, a partir dessas figuras se 

corporificam e se mostram diante dos olhos e dos sentidos daqueles que se permitem ver. 

 Ao acessar o humano, que se encontra no desenvolvimento do Cavalo Marinho, mais uma 

vez me deparei com um passado histórico brasileiro e, nesse passado, mais uma vez reconheci a 

força e a resistência dos ancestrais negros e índios que aqui foram escravizados e, dentre outros 

malefícios, sofreram com o peso do trabalho árduo. Essa força também é reconhecida por Judas e 

Franco (2010, p. 12) que, em meio às reflexões que fazem sobre as figuras presentes na região 

nordeste do país, dizem o seguinte: 

 

Tais figuras, tão nossas e tão distantes, parecem dialogar de outras formas com o espaço 

e o tempo. Os Mateus, por exemplo, figura palhacesca presente em folguedos de Bumba-

meu-boi, Cavalo Marinho e demais variantes, dão-nos a impressão de surgirem 

diretamente das entranhas da terra com a cara pintada de preto-carvão, personificando a 

força ancestral negra através das danças, ritmo e mandingas. Apresentam-se geralmente 

nas ruas, pisando e dançando firme no chão de terra, pela noite, madrugada e muitas 

vezes manhã à dentro.   

 

 Quando compartilham as suas impressões, assinalando que as figuras que povoam os 

folguedos populares brasileiros, são “tão nossas e tão distantes”, as autoras também abarcam uma 

noção de pertencimento que se faz presente na leitura, na busca por entendimento e nas 

descrições das figuras do Cavalo Marinho. Essas figuras são “tão nossas” por fazerem parte do 

legado cultural que foi construído pelos nossos antepassados na interação com outras culturas. E, 

da mesma forma, suscitam uma distância por manterem códigos específicos, muitas vezes não 
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acessados por aqueles que não pertencem aos grupos e comunidades de onde emergem esses 

folguedos. 

 Na sequência dessas articulações apresento uma ilustração da figura do Mateus como ela é, 

geralmente, encontrada nas ocorrências do Cavalo Marinho, roupas coloridas, folhas de bananeira 

presas pela cintura e localizadas acima das nádegas, chapéu em forma de cone e adornado de 

fitas, rosto pintado com carvão e, uma seca bexiga de boi com a qual produz sonoridades, 

desenvolve algumas evoluções e interage com as demais figuras e com o público. Mateus, 

Bastião e Catirina são também os cuidadores da roda e da sambada. É comum que o Mateus e o 

Bastião utilizem as bexigas que portam para bater no público e assim, provocar a abertura da roda 

que, geralmente vai diminuindo a depender do interesse do público.  

 

 Figura 18 – Mateus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Quando revelam que “os Mateus” presentes em folguedos como o Bumba-meu-boi e 

Cavalo Marinho, dão-lhes a “impressão de surgirem diretamente das entranhas da terra”, as 

referidas autoras me possibilita fazer uma analogia entre a imagem que essa descrição sugere 

com a imagem também sugerida anteriormente na Música Vale do Jucá, mais especificamente no 

trecho que diz “[…] Uma semente no meio da poeira, chã da lavoura primeira, meus avós 

dançaram […]”. Assim, a partir da analogia estabelecida entre as duas imagens aqui sugeridas, 

aponto que, não só a Figura do Mateus, mas sim, todas as figuras do Cavalo Marinho parecem 

brotar da terra, advindas de sementes envolvidas pela poeira do trabalho realizado com a própria 

terra.  A intrínseca relação que essa figura estabelece com o chão no momento de sua entrada na 

roda é também descrita por Oliveira (2006, p. 271-272): 

 

O fato é que esta figura traz sempre, em termos imagéticos, uma relação com a terra e 

com o nascimento, pois seu primeiro contato com a brincadeira e com os espectadores é, 

via de regra, pelo chão. Ele sempre entra dançando sentado ou se arrastando, dando a 

sensação de que está vindo de entre as pernas do público ou dos músicos. E é no chão 

que ele, ao ritmo de sua 'Toada de chamada', executa sua dança e desenvolve  suas 

estripulias, batendo com bexiga de boi nas pernas, reforçando o ritmo da música, 

fazendo caretas e soltando gritos. 

 

 Do mesmo modo que a figura do Mateus, encontra-se nas ocorrências do cavalo Marinho a 

figura do Bastião que, além de ser seu parceiro de trabalho, também se assemelha a ele na 

vestimenta, nas danças, nos movimentos e comportamentos apresentados na roda. Ambos têm o 

rosto pintado de carvão e dizem-se empregados, portam uma bexiga de boi ressecada com que 

fazem sonoridades, batem no público, nos demais brincantes e nas figuras que porventura 

apresentem algum desacato ao samba ou aos mesmos. 

 Apresentando o mesmo traço identitário que as figuras do Mateus e do Bastião, encontra-se 

a Nega Catirina ou simplesmente, Catirina. Esta é uma figura feminina vivificada por um homem 

que também tem o rosto pintado com carvão e, ao invés de bexiga, geralmente, porta uma 

boneca. Catirina é mulher de Mateus, mas, juntamente com Bastião formam o trio de figuras que 

cuida do espaço de desenvolvimento do Cavalo Marinho. 

 Dentre as feições que a figura da Catirina assume em diferentes brinquedos populares 

regionais brasileiros, retrato na seguinte ilustração, uma versão em que ela é feita por um homem. 

A partir da observação dessa figura uma questão pode ser debatida: a não participação de 

mulheres na estrutura do Cavalo Marinho. Como essa questão suscita debates que gerariam 
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outras questões que mudaria o foco e o fluxo desta investigação, resolvi não a abordar, apenas 

mencioná-la em meio as descrições das figuras. 

 

 Figura 19 – Catirina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: arquivo do autor. 

  

 Observando que, geralmente, os brincantes que “botam
33

” as figuras do Mateus, do Bastião 

e da Catirina já tem a pele escura, cheguei à conclusão que o ato de pintar o rosto de preto com o 

                                                 
33

  O que aqui tenho identificado como o ato de corporificar ou vivificar as figuras, é denominado pelos brincantes de 

“botar” figuras. 
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pó do carvão é uma forma de reafirmação da identidade do negro brasileiro que, mesmo na 

condição de empregado, sempre desenvolvem formas de reivindicações e apresentam inteligência 

e sagacidade superiores àqueles a quem chamam de patrão. Bueno (2014, p. 14) também 

reconhece essa questão nessas figuras a quem chama “palhaços pretos” e por isso assinala: 

 

O drama que se recria a cada apresentação, entre as partes musicais, nasce das vozes, 

cenas e gestos desses “palhaços” pretos e seus parceiros, dialogando com um “patrão”, 

seja nos bumba-meu-bois, seja nos cavalos marinhos e folias-de-reis de Minas, 

Pernambuco e Maranhão. A comparação entre suas falas e versos traz à tona a 

reivindicação da cultura negra, estrutural na formação artística de uma classe 

trabalhadora marcada pela concepção de raça. 

  

 Neste sentido, ao olhar as figuras a partir do humano que as corporificam, constato que as 

mesmas são originarias de contextos adversos em que o negro e, posteriormente, o caboclo 

nordestino tiveram que reinventar a sua existência e transformar a opressão em festa. Aqui, me 

refiro, inicialmente, ao processo de escravização do negro africano e afro-brasileiro e, 

seguidamente, as condições do árduo trabalho nos engenhos e nas plantações de cana-de-açúcar 

na região nordeste. Visto que, é desse contexto que emergem esse brinquedo popular regional e 

suas figuras. 

 Seguindo a trilha do grau de importância da figura para o desenvolvimento desse 

“brinquedo” popular regional, cito a figura do Mestre Ambrósio que, como já foi assinalado, é 

um vendedor de figuras. Ele porta uma vareta com diversas máscaras de figuras que, no intento 

de vendê-las para o Capitão, vai demonstrando parte significativa da dança que cada uma das 

figuras posteriormente realizará. Como pode ser visto a seguir, além do adereço que porta, essa 

figura usa um chapéu, geralmente de palha, uma máscara de couro, uma camisa comum, um 

paletó de qualquer cor, uma calça e sapatos. 

 O dançador que corporifica esta figura, geralmente, apresenta uma admirável destreza 

corporal, ele diz versos, improvisa diálogos e dança apresentando os diversos movimentos que 

caracterizam as outras figuras. Com base nessa observação, acredito que o comportamento e a 

disposição corporal do brincante que desenvolve as evoluções dessa figura podem servir como 

uma valiosa referência para os atores de diferentes modalidades teatrais. Depois desta exposição, 

apresento a seguir uma ilustração da referida figura:  
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 Figura 20 – Mestre Ambrósio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fonte: arquivo do autor. 

  

 A vestimenta do Mestre Ambrósio é constituída por peças básicas que são comumente, 

utilizadas na composição de outras figuras. Por isso, a descrição de seu traje abarca também, com 

algumas variações nos detalhes das máscaras de couro e nos acessórios que portam, a composição 
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que é apresentada no traje de outras figuras como: o Soldado da Gurita que usa um cinto por cima 

do paletó, um quepe no lugar do chapéu de palha e, ao invés de uma vareta, porta uma espada; o 

Empata Samba, que porta um bastão de bambu de aproximadamente um metro e meio; o 

Valentão que também porta uma espada; o Véio Joaquim, que tem uma das pernas da calça 

levantada para mostrar o ferimento em sua perna; o Pisa Pilão, que porta uma vara de bambu com 

que insinua pisar grãos; Barre Cidade, que porta um dos arcos; o Cobrador e o Mestre Domingo, 

que não portam nenhum adereço. 

 Essa vestimenta composta por peças básicas também compõe o traje de outras figuras 

como: o Vigia, que porta uma espada; Mané do Motor, que carrega um pequeno banco onde se 

senta no meio da roda; Sardanha, que porta uma espada; o Matuto da Goma, que carrega um saco 

de pano que insinua conter goma para vender; o Bicheiro, que traz uma caneta e  um pequeno 

caderno onde faz anotações de jogo; o Abana Fogo, que carrega uma cruz com fogo; o Véio 

Cacundo, que porta uma vareta; o Bêbado, que às vezes traz consigo uma garrafa; Samba-Aqui, 

que carrega uma lata com que faz barulhos que atrapalham o ritmo da sambada; o Vaqueiro, que 

usa o típico chapéu de couro cru no lugar do chapéu de palha. 

 As figuras descritas até aqui utiliza uma vestimenta básica que reflete o contexto de onde 

emergem. São muitas figuras entre as figuras humanas, os animais e as figuras fantásticas que são 

composições oriundas do imaginário dos fazedores do Cavalo Marinho e pode ter diferentes 

aspectos, mesclando traços de figuras humanas e de animais. Não apresentarei aqui todas as 

figuras de que se tem notícia na prática do Cavalo Marino, trato apenas, daquelas que apresentam 

mais relevância na construção do entendimento da diversidade que estas figuras revelam. 

 Deste modo, saliento que, as figuras aqui ilustradas apresentam traços que corroboram com 

a exposição da diversidade criativa existente no Cavalo Marinho. Entretanto, para apresentar as 

ilustrações que compõe esta seção, também utilizei como critério de seleção, a recorrência dessas 

figuras na ocorrência deste “brinquedo”. Dentre essas figuras encontra-se o Mané do Baile que, 

acompanhado pelo grupo dos Galantes, entra na roda para liberar a sambada que foi interrompida 

pela Figura do Empata Samba. A vestimenta do Mané do Baile é composta por calça, camisa e 

paletó, essa vestimenta é sempre composta por cores claras, mais preferencialmente, pela cor 

branca, assim pode ser observado na ilustração apresentada a seguir: 
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 Figura 21 – Mané do Baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Fonte: arquivo do autor. 

  

 Os Bodes também usam uma vestimenta comum, mas, com cores diferenciadas e, assim 

como algumas outras figuras, portam espada ou bastão. A especificidade dessa figura reside no 

fato dela ser corporificada por dois brincantes que agem conjuntamente. Essa ação conjunta pode 

ser observada na ilustração a segui, na qual apresento a postura que esta figura assume no 

momento em que entra na roda: 
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 Figura 22 – Os Bodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 

 

 Existem outras figuras que só usam a parte superior desta vestimenta, um exemplo pode ser 

visto na seguinte ilustração da Figura do Mané da Burra: 



159 

 

 Figura 23 – Mané da Burra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fonte: arquivo do autor. 

  

 Bueno (2014, p. 201) assinala que o Cavalo Marinho “É realmente um teatro popular 

elaborado, que soma alegorias de bichos como a Ema e a Burra a seres fantásticos como o Babau 

de boca grande, a Margarida gigante e o Morto-carregando-vivo”. Assim como a figura da 

Margarida há também a figura do Mané Pequenino que, contrariando o nome que possui, é um 

boneco gigante igualmente manipulado internamente: 
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 Figura 24 – Mané Pequenino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Fonte: arquivo do autor 

  

 Também listada anteriormente, a figura do Morto-carregando-vivo é mais um exemplo de 

uma figura que carrega um forte aspecto ficcional, pois, ao mesclar humano com boneco e propor 

uma inversão da lógica onde o comum seria o vivo carregar o morto. A figura da Ema não possui 

grande relevância para a ocorrência da sambada, mas aqui ela é citada por pertencer ao grupo de 

figuras de animais dentre os quais se encontram a figura da Onça e do Boi que é comum ao 

Cavalo Marinho. 
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Figura 25 – O Boi. 

 Fonte: arquivo do autor. 

  

 No conjunto das cinco figuras que foram mencionadas por Bueno (2014), destaco aquelas 

que se distanciam dos padrões físicos dos humanos, sejam por serem animais ou por serem 

constituídas por algum forte aspecto ficcional. Como é o exemplo da Figura da Margarida que é 

uma boneca gigante, animada por um brincante que se encontra dentro de sua estrutura. Outra 

figura igualmente mencionada pelo autor foi o “Babau de boca grande” ou simplesmente, Babau. 

Uma figura que porta a carcaça da cabeça de um cavalo, na parte superior é composta por paletó, 

máscara e chapéu, na parte inferior possui uma armação coberta por tecido. Oliveira (2006, p. 

363) descreve a presença dessa figura da seguinte forma: 

 

Este chega assustando o público e desfazendo o círculo de espectadores com evoluções 

circulares e ágeis, sempre batendo a queixada de crânio de boi que o figureiro segura nas 

mãos. A evolução é interrompida pelo apito do mestre para que se estabeleça o diálogo 

entre ele e o Babau, com interferências de Mateus. O Babau responde a cada pergunta do 

Capitão e do negro sem falar, apenas batendo sua queixada. 
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 Do diversificado conjunto de figuras observadas em diferentes ocorrências do Cavalo 

Marinho listo também a figura do Mané Taião, uma figura que apresenta um comportamento 

abobalhado, acredita-se que o seu segundo nome é uma abreviação de “bestalhão”; a Dama e a 

Pastorinha, duas figuras femininas feitas por jovens brincantes masculinos – ambas vestem 

vestidos de cores claras e são componentes do cordão dos Galantes, que usam chapéu prateado, 

camisa de manga comprida e calça branca e colete colorido adornado de lantejoulas e fitas. Ainda 

no conjunto dos Galantes encontra-se o Arrelequim, uma figura feita por um brincante 

adolescente. 

 

 Figura 26 – Os Galantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 No Cavalo Marinho existe ainda outras figuras importantes como o Cavaleiro que vem 

montado em seu cavalo e dança com um grupo de Galantes: 

 

 Figura 27 – Cavaleiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Assim como o Cavaleiro, existe ainda figuras como: a Véia do Bambu, que é mulher do 

Véio Joaquim, e Dona da Ema – duas figuras já citadas anteriormente; Mané Gostoso, única 

figura que usa pernas de pau e com elas dança e faz firulas; o também já citado Caboclo d'Arubá, 

figura que evoca uma atmosfera mística no entremeio da sambada; a Morte, que usa uma túnica e 

uma máscara branca e porta uma foice; o Padre com sua batina; o Diabo, que entra na roda 

cuspindo fogo, vem para levar o Véio Joaquim, a Véia do Bambu e o Padre para o inferno. 

 Mais figuras fazem parte do Cavalo Marinho, entretanto, como já foi dito antes, listei aqui 

aquelas que tive a oportunidade de apreciar e outras que, mesmo que sejam desconhecidas por 

mim, tem uma significativa relevância para a ocorrência das sambadas. Também busquei 

mencionar, descrever e ilustrar as figuras que denotam a diversidade desse complexo brinquedo 

popular regional. E, para construir um melhor entendimento da diversidade das figuras do Cavalo 

Marinho, recorro à Oliveira (2006, p. 501-502) que apresenta a seguinte classificação: 

 

1 - Figuras Humanas: São as figuras que representam pessoas e são feitas pelos 

figureiros, através de um trabalho corporal à mostra do público, seja de corpo integral ou 

meio-corpo (figuras montadas em cavalos e burras, onde só se vê a parte superior do 

corpo do figureiro). 2 - Figuras Animais: São as figuras que representam animais e são, 

invariavelmente, fabricadas como bonecos. Assim como as figuras humanas, temos as 

figuras de animais de corpo inteiro (figuras simples), […] e as figuras de animais 

vazados (figuras compostas), que são as figuras em que se vê o figureiro dentro, com a 

parte superior do corpo à mostra. 3 - Figuras Fantásticas: São figuras assombradas. 

[…] são mais complexas em termo de descrição, pois, podem ter a forma de animais, de 

seres humanos ou de bichos estranhos. Também podem ser feitas como bonecos (com o 

figureiro à mostra ou não) […] Porém, o que as caracteriza como figuras fantásticas é a 

sua ligação com um mundo sobrenatural. 4 - Figuras de Bonecos: Figuras representadas 

por bonecos em tamanho desproporcional ao humano […] não podem falar como as 

“figuras humanas”, justamente por que são bonecos. 
 

 Depois de descrever parte das figuras que compõe o Cavalo Marinho e expor esta 

classificação que colabora com o entendimento acerca das mesmas, passo a apresentar o conjunto 

de sonoridades que permeia esse complexo e admirável “brinquedo” popular regional que é um 

forte reflexo da peculiar forma de entendimento que os brincantes da região rural possuem acerca 

da vida. Por isso, saliento que, sem acessar as dimensões humanas que permeiam a estrutura e as 

ocorrências desse “brinquedo” popular regional, não é possível compreender os impulsos que 

movem as corporificações das figuras que são encontradas no mesmo. 
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5.3 A SONORIDADE DO CAVALO MARINHO: UMA UNIÃO DE PALAVRAS, SONS E 

PISADAS. 

 

 Para acessar a sonoridade presente no cavalo Marinho, primeiramente, foi preciso adentrar 

no universo em que ele surge e é desenvolvido. Uma vez, dentro desse universo permeado por 

trabalho, festa, crenças mágico-religiosas e modos distintos de leitura de mundo, foi igualmente 

necessário dilatar os sentidos. Assim, só depois de mudar o olhar e apurar a percepção foi 

possível entender um pouco das sonoridades que embala as movimentações e, ao mesmo tempo, 

também emerge dessas próprias movimentações. 

 Para dilatar os sentidos e apurar a percepção a fim de entender a sonoridade presente no 

Cavalo Marinho, dentre outras fundamentações, fui norteado por Schafer (1991, p. 124) que, ao 

relatar suas experiências no delineamento do que chama de “ambiente sônico”, diz: 

 

Qualquer coisa que se mova, em nosso mundo, vibra o ar. Caso ela se mova de modo a 

oscilar mais que dezesseis vezes por segundo, esse movimento é ouvido como som. O 

mundo, então, está cheio de sons. Ouça. Abertamente atento a tudo que estiver vibrando, 

ouça. 
  

 Deste modo, na tentativa de ouvir o que estava vibrando no universo do Cavalo Marinho, 

observei que as movimentações, pelo menos algumas delas, também produz sons que são 

agregados as “toadas” e aos sons que são produzidos pelos instrumentos que constitui o “banco”. 

Neste “brinquedo” popular regional as palavras são orquestradas de modos diferentes, ora elas 

são entoadas nas “toadas”, ora são organizadas nos versos das “loas”, ora são proferidas em 

diálogos que parecem unificar os diferentes sentidos que as mesmas têm. Durante a ocorrência de 

uma sambada os brincantes não apresentam uma projeção vocal que facilita o acesso às palavras 

que eles dizem. Paralelo a isso, o uso de máscaras de couro por algumas figuras também 

impossibilita uma articulação que ajude no uso das palavras. 

 Para quem olha a sonoridade do Cavalo Marinho de um lugar externo, o entendimento das 

palavras também se torna limitado devido aos termos específicos que são criados e utilizados 

pelos brincantes. Ou seja, sem nutrir uma aparente preocupação com a norma culta, esses 

brincantes transformam as estruturas das palavras como às conhecemos e, assim, estabelecem 

comunicações que refletem um entendimento regional – que é ancorado numa cultura rural que 
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no passado, sobretudo na época do nascimento e formação inicial dos mestres e outros brincantes 

mais velhos, não foi incluída em nenhum processo de alfabetização. Os instrumentos tocados 

pelos realizadores desse “brinquedo” popular regional também são aprendidos no convívio diário 

com outros tocadores, que também aprenderam a partir da interação com os brincantes mais 

velhos. 

 Os instrumentos que formam o “banco” são: rabeca, pandeiro, bage, também chamada 

reco-reco e ganzá que é igualmente conhecido como mineiro. Mesmo que alguns tocadores 

utilizem instrumentos feitos de forma não artesanal, a rabeca é um instrumento especificamente 

artesanal e, geralmente, é feita por um brincante que é reconhecido como “mestre rabequeiro”. 

Visando tornar familiar esse conjunto de instrumentos, apresento a seguir as ilustrações dos 

mesmos:  

 

 Figura 28 – Instrumentos Musicais (a partir da esquerda: rabeca, pandeiro, bage e ganzá). 
 

 
 Fonte: arquivo do autor. 
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 Dentre essas movimentações que agregam sonoridade ao Cavalo Marinho, o exemplo mais 

forte pode ser observado nas figuras do Mateus e Bastião que, além de outras movimentações que 

realizam, dançam batendo a bexiga de boi na lateral da perna direita, produzindo um som 

estalado “tac, tac” semelhante a pontuação rítmica que é estabelecida pelo pandeiro, “tac, tac, 

tum – tac, tac, tum”. Outros exemplos podem ser também identificados nas pisadas soltas que são 

realizadas pelos brincantes em diversos momentos da sambada ou mesmo por algumas figuras 

que realizam pisadas específicas. Assim, embasado nessa observação, entendo que a sonoridade 

do Cavalo Marinho ganha forma a partir da união tecida entre palavras, sons e pisadas. 

 Na “toada” apresentada a seguir, pode-se observar que o termo “fulô” utilizado no lugar da 

palavra 'flor', elucida bem a transformação que os brincantes fazem na estrutura de algumas 

palavras, transformam a estrutura, a composição silábica das palavras, mas, não lhes muda os 

sentidos, assim, “fulô” continua com o mesmo sentido da palavra 'flor'. Do mesmo modo, na 

“toada” apresentada a seguir, aparecem outros trechos que também servem como exemplos para o 

entendimento da forma como os brincantes organizam as palavras: 

 

Eu tava dormindo papai me acordou 
Eu tava dormindo papai me acordou 
Acorda as menina pra apanhar fulô   
Acorda as menina pra apanhar fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô 
 

O senhor meu Mestre também é fulô 
O senhor meu Mestre também é fulô 
É fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô 
É fulô, ai meu bem, é fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu Mestre, é fulô 
 

A dona da casa também é fulô 
A dona da casa também é fulô 
Acorda as menina pra apanhar fulô   
Acorda as menina pra apanhar fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô 
É fulô, é fulô, é fulô, ai meu bem, é fulô

34 
  

 Além das “toadas”, a relação que os brincantes do Cavalo Marinho estabelecem com as 

palavras que são ditas, também aparecem nas “loas” e nos diálogos que algumas figuras 

                                                 
34

 É Fulô, “toada” de Dança dos Arcos. Nóbrega (2000, p. 140). 
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estabelecem entre si, com o Mestre, com os brincantes tocadores que formam o “banco” e com o 

público. A distinção entre “loas” e diálogos é aqui apresentada devido à necessidade de delinear 

um entendimento da sonoridade presente no Cavalo Marinho, pois, nas ocorrências desse 

“brinquedo” popular regional, a fronteira entre essas duas formas de expressão vocal é bastante 

tênue. 

 Ao apontar a complexa sonoridade presente no Cavalo Marinho, Oliveira (2006, p. 539) 

igualmente assinala uma diluição das fronteiras que são estabelecidas entre as diferentes formas 

de expressão vocal que são desenvolvidas pelos brincantes desse “brinquedo” popular regional: 

 

O universo sonoro que se apresenta na brincadeira do Cavalo Marinho possui um 

complexo sistema de interação entre voz, canto e música, no qual, por muitas vezes, 

torna-se impossível distinguir o que é canto, o que é declamação, ou o que venha a ser 

diálogo ou improviso, além da variedade de ritmos e melodias que integram o 

espetáculo. 
  

 Entretanto, ao avançar com suas descrições e reflexões acerca da sonoridade do Cavalo 

Marinho, o autor também reconhece a diferença entre essas formas de expressão vocal, ao dizer o 

seguinte: 

 

Podemos perceber a diferença entre loa e “fala” de forma mais clara se observarmos 

também a composição corporal do figureiro no momento da récita. Sua postura para 

realizar as duas categorias vocais é completamente diferente, pois, quando os 

brincadores estão dialogando ou improvisando, seus corpos estão preenchidos pela 

estrutura física das figuras apresentadas, com suas gesticulações, formas de andar e 

imobilidades específicas. Quando a figura vai dizer uma loa, seu corpo ganha uma outra 

característica, ficando mais neutro, com uma postura que poderíamos definir como mais 

nobre, mais sóbria, mais altiva. 
 

 Diante dessa exposição faz-se necessário apresentar, mesmo que de forma resumida, um 

conceito de “loa”. E para isso, recorro à Cascudo (2012, p. 401) que, dentre outras atribuições, 

apresenta a “loa” como um “Verso de louvor, louvação em versos improvisados ou não”. Como 

não presenciei, até então, nenhuma figura dizendo uma “loa” com essa “postura mais nobre”, 

presumo que, a “loa” diferencia-se das outras formas de expressão vocal por não apresentar o 

caráter responsorial das “toadas” e nem o perfil interativo dos diálogos estabelecidos entre as 

figuras e seus pares e com os demais brincantes. 

 Mais uma vez recorro às transcrições feitas por Oliveira (2006, p. 289-290) para apresentar 

um dos momentos da sambada em que aparecem essas três formas de expressão vocal: 
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Loa do Soldado da Gurita: 
Sou um Soldado da Gurita. 

Cubro a cabeça com um véu. 

Desce um planeta do céu. 

Estrela d'Alva é bonita. 

Quando vem rompendo a aurora, 

As aves do campo chora, 

Passarinho canta e grita. 

Hoje aqui só se fala em Soldado da Gurita. 

 

Toada de Evolução do Soldado da Gurita: 

Puxador: Ô papai, diga a mamãe que amarre o cachorro dela 

Banco: Ô papai, diga a mamãe que amarre o cachorro dela 

Puxador: O Soldado da Gurita tá fazendo sentinela.   

Banco: O Soldado da Gurita tá fazendo sentinela. 

 

Diálogo entre o Capitão e o Soldado da Gurita (cont.): 

S. da Gurita: Capitão, cadê os nêgo? Tá por aí, Capitão? 

Capitão: Tá aí. 

S. da Gurita: Como é o nome desse? 

Capitão: Esse é Mateus. 

S. da Gurita: Na roda dele eu tiro o meu. E esse outro? 

Capitão: Esse é Bastião 

S. da Gurita: Esse já tá no chão. Bate o baião! 

  

 As descrições aqui apresentadas elucidam bem a constatação das diferenças entre as três 

formas de expressão vocal que são desenvolvidas pelos brincantes do Cavalo Marinho. Não 

obstante, essas descrições também denotam a característica teatral que pode ser apreciada na 

ocorrência desse “brinquedo” popular regional. Ao mencionar a característica teatral presente no 

Cavalo Marinho, assinalo a existência de um caráter cênico teatral que, para além das 

movimentações coreografadas, abarca o conjunto de sons que permeia todas as ações realizadas 

no desenvolvimento de uma sambada. Ao fazer essa observação, exponho um traço da 

complexidade e, consequentemente, a natureza aglutinadora de linguagens artísticas que o Cavalo 

Marinho possui. 

 “Toadas” são definidas por Cascudo (2012, p. 688) como “Cantiga, canção, cantilena; solfa, 

a melodia nos versos para cantar-se.” Por isso, entendo que o termo “toada” não é uma 

exclusividade do Cavalo Marinho, mas sim, de diversas manifestações populares regionais que, 

no âmbito cultural brasileiro, utilizam a música como parte integradora de suas ações. Mas aqui, 

continuo a descrever as “toadas” no Cavalo Marinho e por isso, cito Nóbrega (2000, p. 92) que, 

sobre essas “toadas” diz: 
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Os textos das músicas do cavalo marinho são ligados a um gênero lúdico, em torno de 

assuntos relativos a atividades econômicas, religiosidade, sentimentos de amor, 

referência a diferentes localidades, apresentado elementos sincréticos e temas 

contrastantes: sagrados / profano; pessoas / animais; vida / morte; cidade / campo; 

realidade / fantasia; nobreza / pobreza; O Boi / Jesus Cristo […] A forma poética 

utilizada nos cantos (improvisados em cima de versos tradicionais), contém na sua 

maioria estrofes de seis (sextilhas) ou quatro (quadras) versos, em forma estrofe/refrão 

ou pergunta resposta. A métrica não é rigorosa, sendo mais importante a rima. 
  

 Para a construção de um entendimento das “toadas” do Cavalo Marinho, cito também 

Oliveira (2006, p. 560) que, a partir das observações feitas em campo e da referência nas 

investigações realizadas pelos artistas-pesquisadores Alício do Amaral Mello Júnior e Juliana 

Teles Pardo, apresenta a seguinte classificação das “toadas” do Cavalo Marinho: 

 
1 – Toadas de Boa Noite: […] São as toadas que iniciam a brincadeira, saudando e 

desejando uma boa noite aos presentes. 2 – Toadas Soltas: São aquelas toadas […] que 

não estão diretamente relacionadas a figuras ou momentos dramáticos do espetáculo. 

[…] 3 – Toadas de Mergulhão: São as toadas específicas para que se execute a dança 

do mergulho, ou “magüio”, de forte apelo interacional e combativo, na qual os 

brincadores se confrontam numa mistura entre deslocamento dançado e jogo de 

capoeira. 
 

 Antes de seguir com a classificação das “toadas” do Cavalo Marinho, apresento duas 

“Toadas de Mergulhão” que foram recolhidas numa oficina ministrada pelos artistas-

pesquisadores Alício do Amaral Mello Júnior e Juliana Teles Pardo no ano de 2007 no Instituto 

Brincante, Estado de São Paulo: 

 

Puxador: Ô sabiá da mata, ô sabiá meu bem 

Banco: Ô sabiá da mata, ô sabiá meu bem 

Puxador: Ô sabiá da mata é passo que canta bem 

Banco: Ô sabiá da mata é passo que canta bem 

Puxador: Na mata tem 

Banco: Esperança 

Puxador: Na mata tem 

Banco: Esperança 

 

 Nessa “toada” pode ser observado o “apelo interacional” que foi mencionado por Oliveira 

(2006), pois, em resposta ao puxador, que geralmente é o Capitão, o Mestre do “brinquedo”, não 

só o banco responde, mas sim, todos os presentes. Já o caráter “combativo”, que também foi 

apontado por este autor, pode ser observado na seguinte “toada”: 

 

Aqui não tem mergulhador 
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Aqui não tem mergulhador 

Aqui não tem mergulhador 

Aqui não tem mergulhador... 

 

 Como pode ser observado, essa “toada” diferencia-se do primeiro exemplo por ser 

composta por uma única frase que é repetida inúmeras vezes. Sempre que essa “toada” foi 

realizada na oficina, o ritmo era acelerado e, consequentemente, as batidas do pandeiro tornavam-

se mais fortes e mais rápidas. Numa outra ocasião, quando participei de uma roda de Mergulhão 

promovida pelos atores do Grupo Quem Tem Boca É Pra Gritar, João Pessoa - Paraíba, 

novamente ouvi essa “toada” com o mesmo ritmo acelerado que, dentre outras coisas, denota o 

caráter “combativo” que a dança do Mergulhão já carrega em sua natureza.  

 Assim, sigo apresentado as classificações das “toadas” a partir das categorias estabelecidas 

e descritas por Oliveira (2006, p. 561-562): 

   

4 – Toadas de Figuras: São as toadas que estão diretamente relacionadas às figuras que 

entram na roda. […] 4.1 – Toadas de chamada: É comum à maioria das figuras e as 

apresenta convidando-as a entrar na roda, ora esclarecendo suas atividades profissionais, 

ora ironizando algum defeito. 4.2 – Toadas de evolução: São as toadas nas quais as 

figuras desenvolvem algum tipo de dança para exibirem suas potencialidades. […] 4.3 – 

Toadas de ação: São as toadas nas quais se desenvolve algum tipo de conflito ou ação 

dramática, promovendo, ao mesmo tempo, uma dança em forma de drama ou 

contracena. […] 4.4 – Toadas de saída: São as toadas que indicam a hora de saída da 

figura, finalizando sua participação no terreiro. 
 

 Dentre as subcategorias das “Toadas de Figuras” cito um dos momentos em que se pode 

observar a realização de uma “toada de ação” que, como foi assinalado nas descrições anteriores, 

“desenvolve algum tipo de conflito ou ação dramática”. Trata-se da luta entre as figuras de 

Mateus o e do Soldado da Gurita, que tenta prendê-lo. Nesse momento de grande agitação os dois 

brincantes, ditos “figureiros” improvisam movimentos de brigas ao som de uma “toada de ação” 

como essa que diz: 

 
Puxador: “Prende o Mateus, Seu Soldado. 

Banco: Oi prende o Mateus, Seu Soldado.    

Puxador: “Prende o Mateus, Seu Soldado. 

Banco: Oi prende o Mateus, Seu Soldado.
35 

 

                                                 
35

 “Toada” recolhida na oficina que foi ministrada pelos artistas-pesquisadores Alício do Amaral Mello Júnior e 

Juliana Teles Pardo no Instituto Brincante, São Paulo, 2007. 
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 Chego ao fim da classificação das “toadas” do Cavalo Marinho, apresentando ainda as duas 

últimas categorias que são descritas por Oliveira (Ibid, p. 562) da seguinte forma: 

 
5 – Toadas dos Galantes: São as toadas das quais participam o grupo dos Galantes, 

numa serie de situações e danças. […] 5.1 – Toadas de louvação: São as toadas que se 

referem solenemente a santos católicos, louvando e enaltecendo seus valores, assim 

como ao dono da casa pela liberação do baile. 5.2 – Toadas dos arcos: São as toadas 

características para que os Galantes executem coreografias com os arcos que trazem 

consigo. […] 6 – Toadas de Despedida: São as toadas que finalizam o espetáculo 

festejando seu acontecimento e se despedindo dos espectadores, através de danças, 

cânticos, saudações e agradecimentos. 
 

Diante das descrições até aqui apresentadas, faz-se oportuno findar este capítulo com o 

trecho da seguinte “toada de despedida”: 

 
[…] Meus senhores e senhoras 
Todos queiram me escutar 
Adeus, até outro dia 
Nós vamos tornar a voltar. 
 

Despedida, despedida 
Quem se despede sou eu 
Como é por despedida 
Povo bom adeus, adeus [...]

36 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Trecho de uma “Toada de Despedida” transcrita por Samuel Araújo. Fonte: Nóbrega (2000, p. 160). 
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6 OS CAMINHOS PARA UM CORPO EM FESTA NO TEATRO DE RUA. 

 

Alguns já disseram que o corpo não mente. Mais que isso, ele conta muitas estórias e em 

cada uma delas há um sentido a descobrir. Como o significado dos acontecimentos, das 

doenças ou do prazer que anima algumas de suas partes. O corpo é a nossa memória 

mais arcaica. Nele, nada é esquecido. Cada acontecimento vivido, particularmente na 

primeira infância e também na vida adulta, deixa no corpo sua marca profunda. 

(LELOUP, 2015, p. 15). 

 

Quando assinala que “o corpo não mente” e que “conta muitas estórias”, este autor expõe 

uma das potencialidades dos atores, qual seja, a incomensurável capacidade de assumir e contar 

as verdades dos outros em seus próprios corpos. Os atores contam essas verdades alheias através 

da corporificação de informações que apreendem, da memória que acessam e da imaginação que, 

por surgir de seu íntimo, envolve a sua musculatura e dilata a sua expressividade para além do 

limite da sua pele. 

Não obstante, o referido autor também aponta que “o corpo é a nossa memória mais 

arcaica” e, assim, ele expõe um dos entendimentos que tem norteado o modo com o qual 

reconheço os corpos em meio às articulações entre as práticas do Jongo e do Mergulhão do 

Cavalo Marinho e a atuação no teatro de rua. Ou seja, mesmo que de forma sutil, este autor 

aponta para a reminiscência de corpos que, de acordo com as descrições apresentadas nas seções 

anteriores, em diferentes momentos do passado, se apropriaram dos espaços abertos para se 

expressar artisticamente e interagir com os seus pares, com o espaço e o tempo. 

Por fim, ao dizer que “Cada acontecimento vivido [...] deixa no corpo sua marca profunda”, 

Leloup (2015) corrobora o entendimento que busquei construir ao contextualizar o Jongo e o 

Cavalo Marinho a partir do reconhecimento dos seus fazedores. Deste modo, olhei o humano e 

procurei percebê-lo para, enfim, compreender as práticas das danças que eles realizam como 

impulso das vivencias foram estabelecidas no dia a dia. Esse entendimento encontra uma valiosa 

fundamentação em Santos (2006, p. 43), que diz: “A dança integra o físico, o psíquico, o intelecto 

e o emocional. Pode ser considerada não só como um estímulo da imaginação, mas como um 

constante desafio para o intelecto e um cultivo do senso de apreciação”. 

Na prática das danças populares regionais, a integração entre “o físico, o psíquico, o 

intelecto e o emocional” é refletida na dinâmica festiva e ritualística que permeia essas danças, 
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nos comportamentos desenvolvidos antes, durante e depois das ocorrências das mesmas e na 

admirável destreza com que seus fazedores dançam, cantam e, em determinados casos, fazem 

improvisos que, em tudo, denotam a força da inventividade que tiram da lida e da convivência 

diária com os seus pares. 

A dinâmica festiva, interativa e coletiva encontrada no Jongo, bem como, a atmosfera 

lúdica, competitiva e, igualmente grupal que é estabelecida numa roda de Mergulhão, possibilita 

o acesso aos corpos dos atores, promove a relação dos mesmos com os seus pares, estimula o 

alargamento da expressividade e a apropriação do espaço e da dinâmica da rua. Por isso, as 

práticas dessas duas danças populares regionais são as primeiras atividades corporais que aponto 

como caminhos para um corpo em festa no teatro de rua. 

Quando menciono essas atividades corporais estou me referindo a todas as ações que são 

realizadas no treinamento dos atores: uma sequência de alongamento, um exercício de 

aquecimento, as práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho, os jogos e as 

improvisações teatrais. Entretanto, quando menciono os termos jogos e improvisações teatrais, 

juntos ou separadamente, estou acessando uma parte específica dessas atividades corporais que 

estão organizadas em três grupos distintos: atividades de auto instalação, atividades 

introdutórias, atividades de desenvolvimentos. 

Esses três grupos de atividades corporais se completam e podem ser mesclados de acordo 

com a disponibilidade corporal dos atores envolvidos. Deste modo, uma atividade pode ser 

transformada em outra à medida que, os atores apresentam uma notória disposição para isso e, do 

mesmo modo, uma atividade pode ser realizada de forma resumida ou ser interrompida se os 

atores não estiverem dispostos a realiza-la. 

Organizo as atividades corporais em grupos para facilitar a preparação das vivências 

teatrais e, da mesma forma, assegurar que facilmente sejam identificados os objetivos que 

impulsionam cada uma das atividades que – obedecendo ao objetivo central de promover 

ambientes férteis para o treinamento dos atores que atuam ou desejam atuar no teatro de rua – já 

são realizadas na própria rua, sendo observadas pelos transeuntes que passam livremente por esse 

espaço público de amplas dimensões. 

Estabelecendo ainda uma referência na reflexão inicialmente apontada por Leloup (2015), 

digo que, quando proponho um conjunto de atividades corporais como um meio de proporcionar 
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o desenvolvimento do corpo em festa no teatro de rua, estou, primeiramente, movido pelas 

profundas marcas que o contato com as danças populares regionais e a prática do teatro de rua 

deixaram em meu corpo. E, seguidamente, vou me nutrindo do objetivo de possibilitar que as 

atividades corporais elaboradas com referência no Jongo, no Mergulhão do Cavalo Marinho e no 

teatro de rua, também marquem os corpos de outros atores. 

Colaborando com o entendimento dos estímulos pessoais que, inicialmente, motivaram a 

elaboração dessas atividades corporais, bem como, a organização desta proposta de treinamento 

para os atores que atuam no teatro de rua, Navas e Lobo (2008, p. 20) dizem: 

 

Quando um artista desenvolve um método, ele o faz movido por suas próprias 

necessidades, para o encaminhamento de suas criações, seus conteúdos, suas 

experiências e seus conhecimentos. Há artistas coniventes com seus mestres, formados 

com base em métodos bem estruturados e que optam por continuar na mesma estrada, 

acrescentando a ela seu traço pessoal, ou mesmo uma percepção pessoal de mundo, o 

que acabará modificando o método original, somando a ele outras informações ao longo 

do caminho percorrido. Outros, mais inquietos, ou talvez mais insatisfeitos e 

questionadores, aventuram-se na organização de suas próprias metas. Baseados em 

outros métodos e em vivências pessoais, traçam outros mapas, procedimentos e 

objetivos. 

  

A partir dessa exposição, saliento que, não acrescento um “traço pessoal, ou mesmo uma 

percepção pessoal de mundo” em algum método já existente, posto que, no âmbito nacional, não 

existe ainda uma pedagogia teatral fundamentada nas demandas dos atores que atuam no teatro 

de rua. Aqui no país, os atores desenvolvem técnicas e modos peculiares de atuação a partir das 

experiências construídas por suas próprias práticas e pelas vivências estabelecidas pelos grupos 

teatrais que se ocupam com a prática, a manutenção e a difusão do teatro de rua no Brasil. 

Também reconhecendo a importância dos grupos teatrais para a formação dos atores do 

teatro de rua no país, Telles (2008, p. 9) diz: “[...] Estes coletivos foram ampliando seu projeto, 

criando espaços de formação atorial (sic), vinculados às suas respectivas propostas estéticas”. Os 

grupos teatrais são os principais formadores dos atores que atuam no teatro de rua no contexto 

nacional e os mais potentes divulgadores desta “modalidade teatral”. Entretanto, no tocante a 

formação de atores, as atividades continuadas ficam restritas aos atores do próprio grupo. 

Dito isso, sigo justificando a minha inspiração inicial citando Santos (2006, p. 75) que, 

igualmente favorável ás proposições criadas por artistas que se embasam em suas próprias 

necessidades artísticas, assinala que “O artista cria de acordo com o seu intuito, com seus 
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interesses ideológicos e expressa-se por meio de uma linguagem recriada e elaborada, 

transformando elementos com o objetivo de comunicar um produto.” E na sequência, também 

cito Rangel (2006, p. 311) que, em meio às reflexões sobre essa questão, diz: 

 

[…] Como é difícil para um jovem pesquisador dar conta do seu objeto sem sucumbir a 

enorme oferta de modelos e de novas informações, o que o força a um rápido 

“enquadramento”, abrindo mão às vezes de um olhar particular mais original. Como 

evitar essa atitude de pura anexação, se a academia, na maior parte, exatamente para 

funcionar, opera, necessita da obediência a um tipo de lógica de “guarda-chuva” Esse 

paradoxo permanece, as ideias aqui defendidas penso que podem funcionar melhor para 

artistas-pesquisadores e também para pesquisadores mais insatisfeitos, ou os que 

desejam fazer da sensação de deslocamento/desvio um operador aliado na aventura do 

criar-pensar. 
 

Da mesma forma que existem algumas dificuldades ao trilhar caminhos próprios na 

aventura do “criar-pensar”, também existe um movimento que me leva a elaborar discursos 

originais diante da “enorme oferta de modelos” encontrados no ambiente acadêmico. Por 

desenvolver uma investigação teórico-prática, não fiquei “refém de certos modelos” pré-

determinados pela academia e assim, construí teoria apoiando-me na prática e, ao mesmo tempo, 

elaborei práticas que se referenciam em algumas teorias. Deste modo, “na aventura do criar-

pensar” experienciei as alegrias e os dissabores da produção de proposições próprias em diálogo 

com outros artistas e pesquisadores que desenvolveram teorias e práticas que serviram como 

apoio à concretização desta investigação. 

Apresento essas reflexões porque elas colaboram com a exposição das minhas escolhas 

metodológicas e, consequentemente, favorecem o entendimento das atividades corporais que 

proponho como caminhos para um corpo em festa no teatro de rua. Neste sentido, ao seguir com 

o objetivo de promover o entendimento das atividades corporais, também exponho uma estrutura 

de apresentação teatral que elegi como um parâmetro de encenação desta modalidade teatral. 

Essa estrutura de apresentação é constituída por um esquema básico que inclui cortejo inicial, 

instalação (ou formação) da roda, desenvolvimento da encenação, conclusão do enredo, 

passagem do chapéu e cortejo final. Esse esquema básico pode ser observado em diversas 

encenações de diferentes coletivos nacionais, por isso, mesmo não sendo uma especificidade 

desta investigação, é um parâmetro que foi escolhido dentre as possibilidades de realização do 

teatro de rua. 
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Esse esquema não é posto como uma receita de configuração teatral, nem como uma regra 

rígida a ser seguida por diferentes artistas e coletivos de teatro de rua, entretanto, tem sido 

amplamente utilizado em diversas realizações do teatro de rua no âmbito brasileiro. Para elucidar 

essa constatação cito alguns espetáculos que, com uma adequação ou outra, utilizaram esse 

esquema de organização da atividade teatral em sua configuração: Os Desenganos do Amor da 

Companhia de Teatro Popular da Bahia; Cordel do Pega Pra Capá da Companhia Gente de 

Teatro da Bahia; O Caboclo Zé Vigia da Tirana Companhia de Teatro, Minas Gerais; O Amargo 

Santo da Purificação da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, Rio Grande do Sul. 

 Com base nas observações de diferentes práticas de teatro de rua no Brasil e com referência 

em Peixoto (1999), que relaciona a existência do teatro de rua nacional as outras práticas da 

cultura popular brasileira, presumo que esse esquema tenha suas raízes nas práticas de danças e 

manifestações populares regionais que apresentam partes itinerantes, com realização de cortejos. 

Como exemplos, cito a Festa do Divino Espírito Santo que, em alguns interiores do Estado da 

Bahia, é marcada por procissões que abrangem diversas ruas e praças locais; e o Maracatu de 

Pernambuco, uma dança itinerante que agrega aspectos religiosos de matriz afro-brasileira e 

aspectos profanos ligados a festejos como o carnaval. 

 O cortejo inicial, também chamado de abre-alas, marca a presença dos atores na rua e 

aponta para o início da encenação, geralmente, é conduzido por um ator que carrega o estandarte 

com a marca do grupo e ou nome do espetáculo e, juntamente com os demais atores, canta e 

dança enquanto se dirige para o local previamente escolhido para a encenação do enredo. Nesse 

momento, a atenção do público vai se voltando para a presença dos atores e, estes por sua vez, 

não têm nenhuma garantia que serão acompanhados, pois, tem que dividir a atenção com 

inúmeros eventos que cotidianamente ocorrem nas ruas. 

 Geralmente, os atores que carregam o estandarte zelam pela integridade do coletivo, 

ficando mais atentos aos percalços presentes no caminho. Durante a realização do cortejo, quem 

carrega o estandarte vai conduzindo os demais atores para o local da apresentação, norteando o 

ritmo com que o cortejo se desloca no espaço e estabelecendo a primeira relação com o público 

que sempre se empenha em ler o que está escrito no estandarte. 

 Depois do cortejo inicial acontece a instalação dos atores no espaço escolhido para a 

encenação do enredo e a formação da roda. Então são estabelecidas as dimensões que a roda 
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deverá ter para comportar o desenvolvimento do espetáculo e as necessidades das cenas. Nesse 

momento, uma música ou algum texto de apresentação informa aos passantes o que é o 

espetáculo. Depois ou durante a instalação, o estandarte repousa em algum lugar escolhido pelo 

ator que o carregou. Na sequência deste esquema de apresentação, começa-se o desenvolvimento 

do espetáculo, no qual, as cenas vão ganhando corpo, evidenciando as personagens e iniciando o 

enredo que termina com o desenlace das questões surgidas. Acontecido o desfecho do enredo, os 

atores passam o chapéu e agradecem a presença do público que nesse momento contribui com a 

quantia que lhe convém. 

 Ao permitir a contribuição direta do público, os atores no teatro de rua possibilitam que o 

espectador crie uma consciência de valorização da arte e dissocie o fazer artístico do status 

fomentado pela estrutura do prédio teatral. O teatro de rua torna horizontal a hierarquia social que 

está presente na sociedade, por tratar de forma igual os diferentes públicos. Nesse espaço público 

não existem lugres de destaques para aqueles que apresentam maior poder aquisitivo, como 

acontece na plateia do prédio teatral. 

 Esse desejo de colaborar com o artista se manifesta em função do contato direto que o fazer 

artístico estabelece com cada transeunte que se tornou público. Esse, por sua vez, ao usar de sua 

liberdade de escolha, colabora com a quantia que lhe convém ofertar ao artista que, 

frequentemente, não estabelece valores para a sua arte. Esta ação é denominada, no jargão do 

teatro de rua brasileiro, “passar o chapéu” ou “correr o chapéu” e, é uma tradição que, de acordo 

com as descrições que podem ser acessadas nos registros da história do teatro no ocidente, vem 

dos artistas de feiras, dos saltimbancos e dos “atores dell'arte” que faziam arte como modo de 

prover os seus sustentos. 

 Por último, acontece o cortejo final que, da mesma forma que o cortejo inicial, vai ser 

guiado por um ator carregando o estandarte e, juntamente com os demais atores, realizando a 

despedida do local da apresentação e do público que interrompeu seu trajeto para apreciar o 

espetáculo e agora retoma os seus objetivos. Entre os momentos dessa configuração de 

representação teatral, os atores realizam músicas, com ou sem coreografias, fazem comentários 

próprios entre si ou com o público e se precisar improvisam pequenas situações. Mas, em geral, 

essas etapas vão depender da forma com que o tema do espetáculo é desenvolvido, da recepção e 
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participação do público, da forma de realização do discurso cênico e da relação dos atores com o 

espaço, que no teatro de rua tem proporções ilimitadas. 

 A proposição desta configuração da apresentação teatral é um reflexo de uma determinada 

forma de pensar o espaço da rua dentre as inúmeras formas possíveis. Como assinala Peixoto 

apud (CRUCIANI e FALLETTI, 1999, p. 144): 

 

Nas ruas, em espaços abertos e improvisados, utilizando-se ou não da arquitetura própria 

do lugar escolhido, em coretos ou conchas acústicas, em comícios ou em meio a feiras 

populares, com o público em forma de roda ou espalhado, em pé ou sentado no chão ou 

caminhando com os intérpretes que deslocam a ação do espetáculo no espaço, em clima 

de circo ou festa popular, são inúmeras as possibilidades de expressão e invenção. Cada 

um, a partir de sua proposta, repete fórmulas ou arrisca-se ao mergulho no desconhecido.     
 

Mesmo com “inúmeras possibilidades de expressão e invenção”, na atuação no teatro de 

rua, as falas e os movimentos dos atores são atravessados por vários acontecimentos carregados 

de sons e imagens que, assim como a encenação, possuem poderosos apelos sonoros e visuais. 

Neste sentido, afirmo que a interação dos atores com a sonoridade e com o conjunto de imagens 

que fazem parte da estrutura da rua, contribui para que a atuação dos mesmos se torne uma tarefa 

que, embora seja prazerosa, requeira um alto nível de atenção e concentração. 

Somados ao potencial criativo e ao desenvolvimento da expressividade, esse estado de 

atenção e concentração é uma conduta necessária até mesmo para os atores mais experientes, já 

que é sempre difícil prever os acontecimentos que a dinâmica própria da rua fomenta e agrega. 

Por isso, é preciso potencializar os corpos dos atores que atuam no teatro de rua através de 

treinamentos que auxiliem e promovam o aprimoramento da expressividade e do potencial 

criativo dos mesmos. 

Abarcando a expressividade e a criatividade, a noção rítmica também é uma competência 

imprescindível aos atores que atuam no teatro de rua devido à intrínseca ligação entre essa 

modalidade teatral e a linguagem musical, como também observa Moreira (2014, p. 19): 

 

Em sua grande maioria, as companhias e grupos brasileiros que atuam nessa modalidade 

utilizam intensamente o universo sonoro /musical: como ferramenta metodológica para o 

desenvolvimento de qualidades essenciais ao ator (principalmente o ritmo, a 

expressividade do corpo e a potencialidade da voz cantada); alguns lançam mão de 

recursos de sonoplastia, a fim de enriquecer e acrescentar humor aos seus espetáculos; 

outros, ainda, investem em experiências cênicas em que a música desempenha uma 

função narrativa, informando o espectador sobre os fatos da história contada e a 
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psicologia de seus personagens através de canções, geralmente executadas ao vivo pelos 

próprios atores.    
 

De acordo com esta exposição, observo que, é justamente nessa ligação entre a música e o 

teatro de rua que se ancora a necessidade dos atores, inseridos nesse contexto teatral, 

desenvolverem uma noção rítmica. Contudo, entendo que essa noção rítmica não tem como única 

base a relação dos atores com a música, mas também, as interferências sonoras que, 

frequentemente, lhes atravessam quando estão em cena. 

Diante da pluralidade sonora que reside na rua, os atores têm que desenvolver meios para 

ouvir seus pares, e, do mesmo modo, serem ouvidos pelo público, que é também um dos 

geradores dessas sonoridades. Por isso, além do uso de microfones e do acesso a técnicas que 

visam o aprimoramento da projeção vocal, os atores que atuam no teatro de rua, também 

recorrem ao coro – como uma forma de assegurar que, em meio as demais sonoridades da rua, 

serão ouvidos pelo público. Na atuação no teatro de rua é preciso dialogar com essas 

interferências de modo que, elas não desorganizem a percepção e o tempo-ritmo dos atores. 

Da mesma forma que a noção rítmica, é imprescindível que os atores desenvolvam uma 

percepção espacial que os auxilie na apropriação do espaço da rua. Considerando que todos os 

seres vivos precisam perceber os espaços em que vivem, circulam e interagem com os demais 

seres do mundo, entendo que a necessidade de uma percepção espacial não é uma exclusividade 

dos atores. Entretanto, aponto a percepção espacial como uma competência necessária aos atores 

que atuam no teatro de rua, por objetivar que os mesmos entendam que a rua é, como assinala 

Correia (2013, p. 13), um “[...] Espaço aberto, ao ar livre, espaço de interação e encontro das 

diferenças econômicas, sociais, étnicas e culturais, que se realiza, sobretudo na cidade de hoje”. É 

com base em exposições como esta, que trato da necessidade de pensar o espaço da rua como um 

pressuposto para percebê-la e vivê-la com profundidade. 

 

6.1 AS PRÁTICAS CORPORAIS: JOGOS PROPOSTOS AOS ATORES DA RUA. 

 

Há atores que atuam em diversas modalidades teatrais e há outros que se especializam em 

apenas uma dentre as modalidades existentes. Independentemente do modo teatral escolhido 

pelos atores, seus corpos e seus comportamentos evidenciarão as relações que os mesmos 
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estabelecem com os espaços e com os discursos que neles são elaborados. Deste modo, quando 

menciono “atores da rua” estou me referindo a um determinando modo de entendimento e 

comportamento teatral que é comum aos atores que, assim como eu se aventuram na atuação no 

teatro de rua. 

Nesse momento, quando exponho as práticas corporais como jogos propostos aos atores da 

rua, estou considerando a dimensão de jogo que é identificado nas práticas das danças populares 

regionais e, simultaneamente, estou me fundamentando no envolvimento integral que a prática 

dessas danças solicita dos atores. Assim, da mesma forma que as práticas do Jongo e do 

Mergulhão do Cavalo Marinho, todas as outras atividades corporais que aqui são descritas foram 

elaboradas com o objetivo de promover ambientes férteis que favoreçam o aprimoramento da 

expressividade e do potencial criativo dos atores. 

Começo a exposição das práticas corporais, descrevendo duas sequências de alongamento 

que, mesmo não sendo jogos, são realizadas antes das práticas das danças populares regionais e 

dos jogos teatrais que aqui também são descritos. Assim como os jogos, estas sequências de 

alongamentos foram elaboradas com referências nas práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho e com base nos corpos dos atores em interação com o espaço da rua: 

 

 Alongamento Corporal para a Região Posterior – De pé, com os pés paralelos, colocar a 

mão direita sobre a têmpora esquerda, fazendo leve pressão para encostar a cabeça no 

ombro direito; fazer o mesmo para o lado oposto e depois de repetir três vezes cada lado, 

inspirar abrindo os braços na altura dos ombros e expirar fazendo o percurso contrário, 

também por três vezes. Em seguida, deixar a cabeça ceder à gravidade, trazendo o tronco 

para baixo, vértebra por vértebra, até a cabeça se encontrar solta entre as pernas que, 

deverão ser levemente flexionadas. Depois de inspirar e expirar por três vezes, voltar 

para a posição inicial fazendo um caminho inverso que consiste em reorganizar o corpo, 

acessando as vértebras num percurso ascendente que começa pelo cóccix, passa pelo 

sacro, pelas vértebras lombares, torácicas e cervicais, até a cabeça. Respirar livremente 

e, em seguida, repetir a sequência, ao chegar na posição inferior, colocar as mãos em 

cima dos pés e, alongar gradativamente uma perna e depois outra, mantendo os ísquios 

projetados numa diagonal superior. Em seguida, alongar as duas pernas simultaneamente 

e caminhar com as mãos para frente do corpo, enquanto os pés permanecem no lugar. 
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Quando cada ator atingir o seu limite, voltar para a posição inicial, organizando o corpo 

gradativamente de baixo para cima. 

 

 Alongamento Corporal para a Região Superior – De pé, com as pernas levemente 

flexionadas e os pés paralelos, inspirar alinhando as escápulas e colocando a bacia no 

eixo; em seguida expirar e, novamente inspirar, elevando os braços na altura dos ombros 

e, expirando, realizar uma leve rotação do tronco para o lado direito; inspirando mais 

uma vez, voltar para a posição inicial. Repetir a mesma sequência para o lado esquerdo 

e, voltar a repetir para o lado direito até totalizar três vezes para cada lado. Ainda 

alinhando a respiração com os movimentos, inspirar, elevando os braços nas laterais do 

corpo e quando os mesmos atingirem uma diagonal superior, estabelecer uma oposição 

entre as mãos e o centro das costas. Nesse momento, a cabeça deve ser projetada para 

cima, como se estivesse tocando o céu com o centro da mesma que estabelece uma 

oposição com os pés que estão completamente apoiados no chão. Expirando, voltar para 

a posição inicial e repetir duas vezes a mesma sequência de movimentos. Por fim, 

inspirar elevando o braço direito pela frente do corpo e o esquerdo por detrás até ambos 

encontrar-se alinhados em oposição na altura dos ombros. Expirando, voltar para a 

posição inicial e repetir mais duas vezes a mesma movimentação. 

 

 Outras sequências de alongamento corporal foram desenvolvidas e realizadas 

anteriormente as práticas das danças populares regionais, dos jogos e improvisações teatrais. 

Entretanto, listei estes dois exemplos, por considerar que eles abarcam as especificidades das 

outras sequências igualmente propostas aos atores. Mesmo estabelecendo o foco de atenção em 

determinadas partes do corpo, essas sequências de alongamento corporal proporcionam o 

envolvimento do corpo de modo integral. 

Seguindo com as descrições das atividades corporais, saliento que, com exceção dos Jogos 

dos Bastões, que é um jogo amplamente utilizado em diferentes ambientes de formação e atuação 

teatral, todas as atividades aqui descritas foram elaboradas a partir das minhas próprias 

referências práticas e cotidianas, dentre essas referências práticas destaco as danças populares 

regionais aqui mencionadas. 
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 Jogo dos Bastões – Em pé, os atores deverão formar uma roda na qual se coloquem dois 

passos de distância um do outro. Um bastão começa a circular de mão em mão no 

sentido horário e, aos poucos, os atores começam a lançá-lo pelo espaço para aquele que 

desejar. À medida que os atores forem apresentando mais desenvoltura com o 

lançamento e o recebimento do bastão, outro igual será acrescentado na roda e depois, 

mais outro, totalizando três bastões. Os atores devem atentar-se para os apoios dos pés 

no chão, devem envolver todo o corpo no lançamento e na recepção dos bastões, 

precisam gerir a circulação dos bastões de modo a evitar que os mesmos colidam no 

espaço, deve combater o medo de machucar-se com os bastões e, da mesma forma deve 

combater a ansiedade na realização das ações propostas. Sempre que um dos atores se 

perder, deixar um bastão cair ou colidir com outro bastão, o jogo deverá reiniciar até 

chegar novamente no fluxo estabelecido pelo grupo. 

 

Numa variante desse jogo, sugiro que os atores utilizem o “trupé” do Mergulhão como 

impulso inicial para lançar os bastões para os outros e, na sequência, recolho o bastão e proponho 

que os mesmos mantenham a energia do jogo com bastões imaginários. Envolvidos pela 

atmosfera de atenção que esse jogo cria, os atores desenvolvem um estado de prontidão cênica 

que é imprescindível à atuação em qualquer modalidade teatral. 

Na sequência da exposição das atividades corporais descrevo O Bando, um jogo de 

deslocamento no qual os atores fazem os “trupés” do Mergulhão do Cavalo Marinho sem o 

objetivo de realizá-los como costumeiramente são feitos numa sambada. Ou seja, não é 

necessário realizar as movimentações com o objetivo de desafiar o outro, ou mesmo, superar seus 

limites corporais reinventando formas e movimentações. O que os atores precisam desenvolver 

na realização desse jogo, é a atenção na escuta e percepção dos seus pares, pois, trata-se de um 

jogo de deslocamento que tem como objetivo a provocação da percepção dos atores numa ação 

de expressão coletiva. 

 

 O Bando – Deslocando-se pelo espaço circular, previamente estabelecido, os atores 

deverão atentar-se para dois diferentes momentos: quando qualquer um do grupo parar 

os demais devem parar o mais rápido possível e, quando qualquer outro voltar a 

deslocar-se os demais devem fazer o mesmo. O ritmo e a forma de deslocamento são 
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livremente escolhidos pelo grupo de atores ao desempenhar as ações. Na primeira 

variação dessa atividade, acrescenta-se no começo do deslocamento e da parada, a 

realização de um “trupé” do Mergulhão. Na segunda variante os atores seguem 

deslocando a partir da realização de diferentes “trupés”. 

 

A inserção dos “trupés” no deslocamento dos atores ocasiona uma atitude corporal que 

antes, na realização do deslocamento sem esses movimentos, não era facilmente percebida. Essa 

atitude corporal é justamente a outra referência que permeia essa articulação entre as práticas 

dessas duas danças populares regionais e a atuação no teatro de rua. Essa atitude corporal é 

também fomentada pelas próprias práticas dessa “modalidade teatral” e aqui, pode ser entendida 

como uma soma resultante da disponibilidade para a ação com a atenção e do cuidado que os 

atores têm que ter com os seus corpos, com os corpos dos seus pares e com o espaço. 

Essa disponibilidade corporal é similar ao corpo em festa, que pode ser observado nas 

ocorrências das duas danças populares regionais aqui mencionadas e, da mesma forma, nas 

atuações que são desenvolvidas no teatro de rua. Entretanto, é preciso entender que existe uma 

diferença que consiste na frequência com que os dançadores e os atores do teatro de rua 

apresentam esse estado corporal. Guardadas as devidas proporções, os dançadores sempre 

apresentarão esse corpo em festa, pois esse estado corporal é suscitado por suas danças e suas 

crenças. Já os atores que atuam no teatro de rua, não me referindo a nenhum caso isolado, nem 

sempre apresentam esse estado psicofísico em que o corpo se encontra inteiro, desenvolto, atento 

e criativo. 

Diversos motivos distanciam os atores desse estado corporal, mas, de modo geral, a própria 

atuação no teatro de rua também pode promover o impedimento do florescimento desse corpo em 

festa – por ser desenvolvida simultaneamente a diversos episódios cotidianos não pertencentes ao 

acontecimento teatral. Alguns desses episódios estão impregnados de espetacularidade e, 

igualmente, são atraentes ao olhar do público. As falas e os movimentos dos atores são 

constantemente atravessados por vários acontecimentos carregados de sons e imagens que, 

mesmo não tendo o mesmo objetivo teatral que a encenação do teatro de rua, possuem um 

poderoso apelo. 
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Por isso é importante o treinamento continuado dos atores, seja a partir de jogos de 

improviso, de práticas de danças populares que sugerem atitudes corporais que auxiliam a 

atuação no teatro de rua, seja a partir da própria prática dessa “modalidade teatral”. Assim, 

reafirmo que as práticas do Jongo e do Mergulhão, quando articuladas com as práticas dos jogos 

e improvisações teatrais, possibilitam que os atores unifiquem os saberes promovidos por essas 

danças populares regionais com os conhecimentos que possuem acerca da atuação teatral e, dessa 

forma, validem a hipótese de que a articulação da prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho com os jogos e as improvisações teatrais pode gerar ambientes férteis que possibilitem 

aos atores o desenvolvimento do estado de corpo em festa e, consequentemente, o 

aprimoramento de habilidades necessárias à atuação no teatro de rua. 

Dos subsídios colhidos nas práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho, cito a 

referência estabelecida na configuração espacial circular a partir da qual elaborei as atividades 

corporais dentre as quais listo: 

 

 A Plataforma Flutuante – Em pé, os atores deverão formar uma roda na qual se 

coloquem bastante próximos uns dos outros. Nesse momento foi estabelecida a 

existência de uma plataforma que, conjuntamente, começará a flutuar por intermédio dos 

deslocamentos que os atores farão simultaneamente. Esses deslocamentos acontecem da 

seguinte forma: com a perna direita, cada ator deverá dá um passo largo para a direita e 

retornar para o lugar, repetir o mesmo passo com a perna esquerda para o lado esquerdo 

e retornar para o lugar, novamente com a perna direita, dá um passo à frente e voltar ao 

lugar e depois, dá um passo para trás e retornar para o lugar. Depois de um tempo de 

repetição, começar essa sequência de deslocamentos indo para o lado esquerdo com a 

perna esquerda. Durante esses deslocamentos os atores devem balançar-se deixando o 

corpo solto e atento ao ritmo que, naturalmente vai se estabelecendo durante as 

repetições dos deslocamentos. Sempre que um dos atores se perder, deverá tentar 

recuperar o fluxo estabelecido pelo grupo. 

  

 Igualmente referenciado pela circularidade que as práticas dessas danças populares 

estabelecem no espaço e nos corpos, cito O Platô, uma atividade introdutória criada a partir da 

uma referência pautada na dinâmica de entrada e saída de uma roda de Mergulhão. Quando 
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menciono essa dinâmica, estou me referindo ao tempo-ritmo que é comum a essa dança, sendo 

esse tempo-ritmo estabelecido pelos dançadores que buscam superar em destreza e agilidade uns 

aos outros. 

  

 O Platô – Em pé, dispostos em um grande círculo. Cada ator deverá deslocar-se pelo 

espaço a partir da interação visual previamente estabelecida com um outro ator. O jogo 

começa quando um ator fixa seu olha em um outro ator que se encontre distante do seu 

lugar na roda e, seguidamente, caminha em direção ao mesmo. O segundo ator, ao 

perceber o olhar do ator que caminha ao seu encontro, espera a maior aproximação 

possível e, antes que os corpos se encontrem, olha para outro ator e, seguidamente, 

desloca-se em direção ao mesmo e assim sucessivamente. Durante esse jogo, os atores 

devem seguir alguns direcionamentos: só deslocar se estabelecer a prévia comunicação 

visual; possibilitar a maior aproximação possível com o outro ator antes de deslocar-se; 

nunca deixar o centro da roda vazio e, seguramente, manter a formação circular inicial 

durante a ocorrência do jogo. 

 

 Embora a prática do Mergulhão permita que o dançador toque naquele que ele convida para 

o centro da roda, é a comunicação visual que este dançador estabelece com aquele que ele 

convidou, que torna este convite válido. É o olhar que constrói o caminho através do qual o outro 

dançador entra na roda e desenvolve as suas movimentações. Neste sentido, ao provocar o 

deslocamento de um ator a partir da interação visual com outro ator, além do aperfeiçoamento da 

noção de circularidade, esse jogo também fomenta o aprimoramento da comunicação e a 

expressão visual que é tão necessária à atuação teatral. 

 Seguindo na mesma perspectiva de promover o aprimoramento da comunicação e 

expressão visual dos atores, em interação com o espaço e a dinâmica da rua, descrevo a seguir, O 

Fio, um jogo em que os atores estabelecerem uma conexão visual com outros atores e, a partir 

dessa conexão, movimentarem-se livremente pelo espaço; e A Bola, um jogo que propõe a 

criação e o manuseio de bolas imaginarias através das quais os atores podem explorar diversas 

possibilidades de movimentação, diferentes modos de interação com os demais atores e variáveis 

formas de apropriação das dimensões do espaço da rua. 
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 O Fio – Partindo de uma configuração espacial circular, os atores devem se deslocar 

pelo espaço. Cada ator que encontrar outro ator, deve formar uma dupla através da 

instalação de uma conexão visual com seu par. Em seguida, cada ator se movimentará 

pelo espaço, procurando manter a comunicação visual previamente estabelecida. Depois 

de um tempo de exploração das possibilidades de movimentação, os atores deverão 

formar outras duplas. Em seguida, os atores voltarão a formação inicial e estabelecerão 

um diálogo de ações que começará a partir do momento que um ator escolher 

visualmente outro ator e voltar a movimentar-se, simultaneamente, caminhando para o 

centro da roda. O ator escolhido pode corresponder ao ator que o escolheu, indo ao 

encontro do mesmo e, posteriormente, escolhendo outro ator. Entretanto, o ator 

escolhido também pode ignorar o convite e, diretamente, escolher outro ator. Se isso 

acontecer, o ator que anteriormente ocupava o centro da roda, prontamente, deverá 

regressar ao seu lugar inicial. 

 

 A Bola – Inicialmente andando pelo espaço, os atores deverão imaginar e manusear uma 

bola com o tamanho e a textura que desejarem. Depois de um tempo de exploração das 

bolas criadas, os atores vão acrescentando novas bolas e, aos poucos, envolvendo outras 

partes do corpo no manuseio das mesmas. Em seguida, os atores devem estabelecer 

interações com os demais atores, atentando-se para a condução das situações que 

emergem dessas interações. Na sequência, os atores deverão estabelecer apenas uma 

bola no espaço e passar a desenvolver diferentes modos de interação a partir da mesma. 

Quando essa atividade chega nesse estágio, não apresento mais indicações, deixo que o 

grupo envolvido no jogo encontre um fim para o mesmo. 

 

 O Fio e A Bola são duas das atividades introdutórias que, dependendo da disponibilidade 

dos atores, geralmente tornam-se atividades de desenvolvimento. São atividades intrinsecamente 

ligadas ao potencial expressivo e imaginativo dos atores e, por isso, provocam o florescimento de 

ações e situações que não são previamente estabelecidas. Embora tenham regras, indicações e 

direcionamentos, o êxito dos jogos depende da intencionalidade e da disposição dos atores. Em 

outras palavras, explico que, em meio a realização dos referidos jogos os atores podem 

acrescentar falas, desenvolver situações ou ainda envolver os passantes como aconteceu em uma 



188 

 

determinada vivência na qual um dos atores jogou a bola imaginária para um homem que passava 

e admirava a ocorrência do jogo. O homem recebendo a bola imaginária, rapidamente entrou no 

jogo e passou a manuseá-la juntamente com os atores, depois de alguns toques com os pés, o 

homem chutou a bola imaginada para longe da roda e comemorou como se estivesse feito um gol. 

Com essa ação o jogo acabou e, sob os aplausos dos atores, o homem seguiu seu caminho. 

 Quando acontecem situações como essa, é possível observar que os atores estão livres e, 

por isso, tornam-se disponíveis para a realização plena dos jogos e para as possíveis interações 

que as ocorrências dos mesmos podem possibilitar. A sensação de liberdade é algo necessário à 

realização das atividades corporais. Reconhecendo essa necessidade na realização dos jogos 

teatrais, Spolin (2005, p. 6) diz: 

 

O primeiro passo para jogar é sentir liberdade pessoal. Antes de jogar, devemos estar 

livres. É necessário ser parte do mundo que nos circunda e torná-lo real tocando, vendo, 

sentindo o seu sabor, e o seu aroma – o que procuramos é o contato direto com o 

ambiente. Ele deve ser investigado, questionado, aceito ou rejeitado. A liberdade pessoal 

para fazer isso leva-nos a experimentar e adquirir autoconsciência (auto-identidade) e 

auto-expressão. A sede de auto-identidade e auto-expressão, enquanto básica para todos 

nós, é também necessária para a expressão teatral. 
 

 A “liberdade pessoal” é um estado psicofísico indispensável ao trabalho dos atores, de 

modo geral, e resulta no envolvimento integral dos mesmos nas atividades e ações. Para refletir 

sobre o esse envolvimento dos atores na realização das ações sugeridas no espaço da rua, 

descrevo O Presente, uma atividade de desenvolvimento que consiste em promover um ambiente 

de improvisação teatral a partir de uma crescente sequência de ações: 

 

 O Presente – Mantendo a configuração espacial de uma grande roda, os atores deverão, 

cada qual na sua vez, elaborar um presente corporalmente, utilizando movimentações e 

sons e, em seguida, oferecer a outro ator que, na sequência, transforma o presente 

recebido em outro presente e oferta a outro ator. Para oferecer o presente os atores 

deverão deixar evidente do que se trata, se o receptor não entender suas movimentações, 

ele pode recusar o presente virando de costas quando o ator que o escolheu caminhar até 

ele. Se isso acontecer, o ator que teve o presente recusado deverá transformá-lo em outro 

presente, ainda no meio da roda, e em seguida, oferecê-lo a outro ator. Se acontecerem 

inúmeras recusas, o que é comum, o ator deve sempre transformar o presente criado e 
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ofertá-lo novamente, até que outro ator o receba. Numa variante desse jogo, os atores 

acrescentam falas que, simultaneamente as ações, podem colaborar com a elevação do 

grau de envolvimento dos mesmos na concretização dos seus objetivos. Deste modo, 

depois de explorar as ações, os atores também deve reagir com palavras, expressando 

ideias acerca do recebimento dos presentes e, da mesma forma, deverá inserir a palavra 

antes de iniciar a elaboração de seu presente. 

 

Dentre as reflexões que estas atividades corporais possibilitam, constato que, ao buscar 

potencializar seus corpos para a atuação no teatro de rua, os atores se aproximam de outras 

linguagens artísticas como a dança, a música e a palhaçaria. Dessas linguagens artísticas, os 

atores recolhem recursos para a potencialização de seus corpos no desenvolvimento da atividade 

teatral e, este corpo potente é uma das acepções através da qual é possível entender o estado 

corporal aqui identificado como corpo em festa.  

Mesmo respeitando as especificações de cada um dos recursos mencionados, assinalo que a 

ativação corporal identificada nos dançadores do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho, 

também é observada nos corpos dos atores que atuam por intermédio de máscaras expressivas, 

dos artistas que manipulam malabares, dos mágicos que entretém o público com seus truques e, 

da mesma forma, nos corpos daqueles que artisticamente manipulam o fogo, lidando com a 

beleza ambígua das chamas que aquecem e consomem tudo que tocam. 

Também identifico a realização coletiva das ações como uma possível forma de 

potencialização dos corpos, tanto no teatro de rua, como nas práticas das danças populares 

regionais. Referente ao Jongo e ao Cavalo Marinho, por exemplo, observo que, mesmo que exista 

um conjunto de exceções, as músicas são realizadas no formato responsorial e, geralmente, são 

entoadas por um coro. No tocante as danças, ainda que realizadas individualmente ou em duplas, 

têm a salvaguarda do coletivo que forma uma roda em torno do espaço de acontecimento das 

danças. Aplaudindo, cantando e apreciando, o coletivo fornece energia para a continuidade das 

danças. 

O sentido de coletividade que foi observado nas ocorrências das danças populares regionais 

e, igualmente, identificado nas práticas do teatro de rua, não tem como pressuposto uma grande 

quantidade de pessoas. Neste sentido, um grupo reduzido pode agir e pensar norteados pelo 
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sentido de coletividade. Talvez esse aprendizado já estivesse disponível no momento de 

observação das práticas das próprias danças populares regionais, mas como algumas coisas 

sempre podem escapar à percepção, esse aprendizado só aconteceu com a prática de algumas 

dessas atividades corporais. 

Dito isso, continuo a exposição das atividades corporais descrevendo a seguir A Máquina, 

um jogo que sugere que os atores trabalhem a voz e o gestual de forma equipolente. Deste modo, 

ao equilibrar o gestual com a expressão vocal no espaço da rua, os atores se aproximam mais 

rapidamente de um estado de inteireza que os inspira a buscar soluções criativas para resolver as 

questões que se apresentam durante a atividade. 

 

 A Máquina – Inicialmente dispostos numa roda, os atores deverão criar, um após o outro, 

um movimento e um som, repetindo sequencialmente o movimento e o som criado. 

Quando todos estiverem movimentando e produzindo sons, o ator que iniciou a 

sequência vai parando sua produção sonora e gestual, sendo seguido pelo ator que se 

movimentou depois dele e assim sucessivamente. Depois de explorar algumas 

possibilidades de movimentos e sons, os atores deverão, através de uma proposição 

imediata, juntar seus sons e movimentos, criando uma máquina humana que deverá 

deslocar-se pelo espaço. Feito isso, os atores voltam a formar uma roda e em seguida 

iniciam uma outra máquina. Quando todos estiverem em movimento, desfaz-se a 

máquina, voltando para a roda e iniciando a construção de uma nova máquina. 

 

 O gestual é o meio através do qual acesso os corpos e os modos de interação dos atores com 

o espaço da rua. Contudo, como já foi anteriormente evidenciado, não estabeleço rígidas 

separações entre o gestual e a voz e, assim como Fortuna (2000, p. 128), entendo que o “Corpo e 

a voz são entidades peculiares, mas nunca independentes. Funcionam em cadeia”. Deste modo, 

quando menciono o trabalho corporal dos atores que atuam no teatro de rua, estou movido pelo 

entendimento de que as demandas corporais nessa modalidade teatral abarcam, simultaneamente, 

o gestual e a expressão vocal desses atores. 

 Elucidando essa questão e novamente, expondo o entendimento do corpo como um 

somatório da voz e do gestual, descrevo a seguir, outra atividade na qual as palavras ditas ganham 
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um pouco mais de atenção dos atores. Trata-se de um jogo denominado O Vendedor, esse jogo foi 

criado a partir da observação de uma situação bastante comum: Certa ocasião eu estava 

embarcado em um ônibus que se locomovia lentamente devido aos diversos pontos de retenção 

que encontrava no trajeto que estava percorrendo. De repente, entra um homem vendendo balas 

de hortelã, ele oferece as balas aos passageiros e sem êxito na sua empreitada, desce do ônibus 

logo a seguir. Pouco tempo depois, outro homem entra no ônibus oferecendo aos passageiros a 

mesma bala de hortelã, ao perceber o desinteresse dos potenciais compradores, ele também se 

ausenta do ônibus que, antes de iniciar uma nova partida, acolhe um terceiro vendedor que, 

igualmente aos dois anteriores, comercializa balas de hortelã. Entretanto, o que diferenciava 

terceiro vendedor dos demais, foi a sua forma peculiar de se referir aos passageiros do ônibus. 

 Inicialmente o terceiro vendedor convocou a atenção dos passageiros dizendo que lhes 

apresentaria algo que era novo; depois ele expôs as vantagens fictícias que, segundo ele, teríamos 

se adquiríssemos a sua mercadoria; por fim, entre sorrisos que denotavam a sua satisfação em 

conseguir a atenção da maioria dos passageiros, ele apresentou as mesmas balas de hortelã que 

antes já haviam circulado por duas vezes no corredor do ônibus. O que me chamou a atenção foi 

que diversos passageiros compraram as balas de hortelã que antes rejeitaram. Nesse momento, 

constatei que, as pessoas que adquiriam as balas de hortelã, não o fizeram pela necessidade de 

consumo, mas sim, como forma de gratificar aquele vendedor que, utilizando as palavras com 

notória maestria, promoveu um rápido momento de descontração em meio ao enfado causado 

pelo lento deslocamento do ônibus. 

 O interessante foi que, ao dizer cada palavra, este vendedor acionava todo o seu corpo, 

envolvia seu olhar, sua expressão e por fim, liberava a emissão da palavra que vinha 

acompanhada de sorrisos ora sutis, ora abertos. Enquanto me lembrava do comportamento do 

referido vendedor cheguei à constatação que o mesmo estava trabalhando, mas também, estava se 

divertindo por contar pequenas mentiras como se fossem verdades. Dentre essas mentiras, 

destaco quando dizia que as pessoas que adquirissem sua mercadoria ficariam mais bonitas, 

outras ficariam mais inteligentes e outras ficariam ricas. 

 Quando estava elaborando as atividades corporais para aos atores que atuam no teatro de 

rua, recordei dessa situação e, consequentemente, do estado de presença que o terceiro vendedor 

apresentou durante a simples ação de vender balas de hortelã em um ônibus. E por isso, trouxe 
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essa referência extraída do cotidiano para refletir sobre o corpo dos atores na atuação no teatro de 

rua a partir da interação entre o gestual e a voz. 

 

 O Vendedor – Inicialmente organizados numa grande roda, os atores devem assumir o 

objetivo de vender algo para os demais atores. O jogo começa quando um ator vai até o 

centro da roda e apresenta o material vendido. Nesse momento, os demais atores fazem 

comentários sobre a mercadoria e sobre o vendedor em questão. Ao ouvir os 

comentários, o vendedor deve reagir, mas ainda assim, continuar empenhado em vender 

sua mercadoria. Depois de um tempo de exploração das falas e evoluções, outro ator 

assume o lugar no centro da roda, vendendo seu respectivo material. Os atores precisam 

ficar atentos para a ocupação do espaço, para a exploração das possibilidades gestuais e 

vocais, e para a regra fundamental: o centro da roda só pode ser ocupado por um ator, 

assim, sempre que um ator entrar no centro da roda o outro deverá sair imediatamente 

mesmo que retorne seguidamente. No segundo momento de realização desse jogo, o 

centro da roda é ocupado por dois atores que, contracenam ao mesmo tempo em que 

tentam atrair a atenção dos demais atores para a venda de seus respectivos materiais. 

Depois de um tempo, um terceiro ator entra na roda e, ocupando o lugar de um dos 

atores, segue com as ações propostas pelo jogo. Nesse momento, a regra passa a ser a 

permanência de dois atores no centro da roda. 

 

Além de possibilitar o exercício da expressão vocal, essa atividade também proporciona o 

aprimoramento da capacidade de improvisar que é tão importante para os atores que atuam no 

teatro de rua. Visto que, para atuar nessa “modalidade teatral”, os atores precisam aguçar seus 

sentidos e sua percepção, de modo que, permaneçam atentos para o que acontece ao seu redor. E, 

por serem sempre submetidos aos jogos propostos pelo acaso, também devem desenvolver uma 

notável desenvoltura para a improvisação teatral. Pensando nessa desenvoltura, elaborei algumas 

atividades nas quais esses atores exercitam a improvisação teatral: 

 

 O Colhedor de Palavras – Dispostos em uma grande roda, um ator por vez caminha até 

o centro da mesma e começa a narrar uma história. Nesse momento, os demais atores 

vão dizendo palavras soltas que deverão ser utilizadas pelo ator que se encontra no 
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centro da roda para compor a sua narração. As evoluções do ator colhedor de palavras 

deverão se desenvolver até que outro ator sinalize com uma palma, e seguidamente, 

entre na roda contanto uma nova história. Ao ouvir o sinal realizado por outro ator, 

aquele que se encontra no centro da roda deverá sair imediatamente, dando a vez para 

um novo colhedor de palavras. Depois de um tempo de exploração das possibilidades 

gestuais e vocais, os atores passam a contar uma história a partir da organização de 

duplas. Ou seja: uma dupla de atores ocupa o centro da roda e começa a contar uma 

história, os demais atores oferecem palavras soltas que devem ser aproveitadas ao 

máximo pelos atores colhedores de palavras, até que outro ator sinalize com uma palma 

e igualmente ocupe o lugar de um dos atores no centro da roda. O ator que entrou para 

formar uma nova dupla pode seguir a história inicialmente contada ou pode iniciar outra 

que deverá ser desenvolvida até que um novo ator entre na roda e ocupe o lugar de um 

dos atores e assim sucessivamente. 

   

Todos os atores que atuam no teatro de rua sabem que precisam desenvolver a capacidade 

de improvisar, de responder bem e criativamente aos imprevistos que se apresentam em meio a 

ocorrência da encenação. No entanto, não existe uma receita, uma medida ou mesmo um 

parâmetro para se improvisar. O improviso nasce da necessidade de reagir e interagir 

criativamente com um acontecimento que não foi premeditado. 

Algumas técnicas de improviso vêm sendo amplamente utilizadas por diferentes artistas em 

diversos contextos e “modalidades teatrais”. Um exemplo dessa constatação pode ser observado 

no teatro de rua no qual os atores apelam para o improviso a fim de manter o fluxo, a atenção e o 

domínio das cenas que se propôs a desenvolver. Por essas razões, os atores do teatro de rua 

podem ser também entendidos como improvisadores que, com “presença de espírito”, se 

aventuram no caminho do imprevisível, como descreve Pareyson (1993, p. 85-86): 

 

O improvisador, deve colocar-se em condição de enfrentar qualquer eventualidade com 

aquela presença de espírito, aquela tempestividade e cálculo rápido que seu trabalho 

exige, é obrigado a renunciar de saída ao propósito de querer prever ou prevenir de 

algum modo o imprevisto. Pelo contrário, deve desde o início dispor-se a ‘aceitá-lo’ 

justamente para não ter que sofrê-lo, deixá-lo entrar em seu jogo justamente para não ser 

por ele surpreendido, assumir-lhe as consequências justamente para não perder a 

iniciativa. Sem dúvida, essa previa aceitação de toda circunstância o expõe facilmente à 

necessidade de ter que recorrer à memória e à convenção, não tanto para lhes testar as 
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possibilidades formativas quanto para resolver as situações que se produziram no curso 

de sua operação. 

  

 Por atuar no teatro de rua e por ter experiência com processos criativos que utilizam 

técnicas de improviso como forma de construção de cenas e encenação. Afirmo que conheço 

intimamente as implicações que a improvisação traz aos atores que atuam no teatro de rua e, 

igualmente, tenho conhecimento do que Pareyson (Idem) chamou de “estado de fértil 

produtividade”: 

 

[…] E assim a prévia aceitação de tudo o que acontece e a capacidade de não se deixar 

pegar de surpresa trazem um estado de fértil produtividade, mediante o qual o 

improvisador está pronto a transformar toda circunstância em ocasião, todo acidente em 

possibilidade, e até a converter uma cadência infeliz em virtualidade fértil, e se dispõe a 

explorar instantaneamente até os restos emergentes da memória e as fáceis ligações 

convencionais e a farejar a aproximação de um beco sem saída que se deve evitar ou 

contornar. 
  

 As descrições aqui apresentadas por Pareyson (1993) abarcam uma infinidade de contextos 

nos quais os seus fazedores, movidos por diferentes causas, são levados a desenvolver uma 

notável capacidade de improvisar. Exemplos disso podem ser observados nas três práticas 

culturais que sustentam a realização desta investigação: no Jongo, em os jongueiros improvisam 

“pontos” de acordo com a necessidade de criar ou para chamar atenção para alguma questão 

percebida na ocorrência da dança; no Mergulhão, em que os brincantes improvisam gestos e 

movimentos de acordo com os impulsos propostos numa sambada; e por fim, no teatro de rua, no 

qual os atores são, habitualmente, levados a “converter uma cadência infeliz em virtualidade 

fértil” e a contornar as imprevistas intervenções que atravessam a encenação. 

 A “presença de espírito” e a abertura para receber o imprevisto também são apontadas por 

Chacra (1983, p. 79) que, ao refletir sobre a improvisação teatral, diz o seguinte: 

 
Um artista do improviso, ao pisar no palco, traz dentro de si o “espírito da 

improvisação”, ou seja, há uma pre-disposição para atuar de acordo com o momento. Ele 

não tem o medo de errar, isto é, não está preocupado com a memorização e fixação de 

cenas e diálogos. Sente-se mais livre e mais solto para entrar mais a fundo num jogo, 

cuja a regra é ele estar mais sensível aos seus co-atuantes e sobretudo à assistência. 

 

 O “espírito da improvisação”, ou a “presença de espírito” como apontou Pareyson (1993), 

ou ainda, a “pre-disposição para atuar de acordo com o momento” deve fazer parte da natureza 
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dos atores que atuam no teatro de rua, e por isso, deve ser reconhecida nos modos como 

desenvolvem suas atuações e nos comportamentos que apresentam na vida. Esses 

comportamentos denotam suas vontades, suas características psicológicas, suas crenças, seu 

entendimento artístico e sua relação com o todo. 

 Também faz parte da natureza dos atores que atuam no teatro de rua, uma acentuada 

percepção dos diferentes aspectos presentes no dia a dia da comunidade em que vivem. Essa 

percepção alimenta “as fáceis ligações convencionais” que auxiliam a aptidão para a 

improvisação e também possibilita uma relação de cumplicidade entre os atores e o público – ou 

a “assistência”, como preferiu nomear Chacra (1983). Essa relação de cumplicidade se 

desenvolve pela identificação do público com os atores, com as personagens e também, por 

intermédio do comportamento cortês que torna convidativo o acontecimento teatral na rua. 

 No teatro de rua, a presença do público se funde aos atores, de modo que, tudo que é feito 

na encenação é visto, percebido e sentido pelo público, que geralmente é diversificado e 

espontâneo. Desse público não se sabe das respostas que, podem ser aplausos e outras expressões 

que denotam contentamento, e às vezes, também podem ser intervenções de descontentamento 

como provocações e xingamentos. Com base nessa e em outras questões, saliento que, faz-se 

necessário que os atores desenvolvam a habilidade de “cálculo rápido” que vai auxiliá-los quando 

for preciso “transformar toda circunstância em ocasião” e “todo acidente em possibilidade”. 

 Dando continuidade as descrições e exposições que colaboram com uma reflexão acerca da 

improvisação no teatro de rua, novamente recorro à Chacra (1983, p. 24) que, olhando para o 

passado e para o presente, assinala que a improvisação já se encontrava permeando os rituais e as 

atividades teatrais que foram desenvolvidas em um longínquo passado ancestral: 

 

A improvisação tem uma história longa, tão antiga como a do homem. Ela vem desde as 

épocas primitivas, perdurando como manifestação até o presente. Todas as formas de 

arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança e os rituais 

primitivos assumiram formas dramáticas num jogo em que um dos pólos é a atualidade 

improvisada. 

  

 Tive grande satisfação ao encontrar uma reflexão que trata a improvisação como algo 

comum ao passado e o presente, porque, a referida reflexão me possibilitou, mais uma vez, a 

reaproximação com o ensinamento do Ideograma Sankofa que consiste em alertar-nos para a 
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importância de olharmos para o passado para entendermos o presente e projetarmos o futuro. 

Observando as exposições que foram realizadas desde o início, pode-se facilmente entender que, 

a articulação entre o passado e o presente foi uma escolha que permeou as reflexões apresentadas 

nesta investigação. 

 Dito isso, volto à “atualidade improvisada” nas práticas do teatro de rua, que foi 

desenvolvida nos laboratórios cênicos realizados – campo de observação e avaliação das 

atividades propostas aos atores que atuam no teatro de rua. Assim, mais uma vez, cito Chacra 

(1983, p. 79-80) que, ao apontar uma relação que, durante a improvisação é desenvolvida entre os 

atores e o público, novamente corrobora o entendimento da improvisação no teatro de rua: 

 

Se o improviso artístico exige competência e domínio do ofício, o improviso coletivo, 

que se realizará entre atores e espectadores, dentro de um teatro de participação, por 

exemplo, dilui o talento individual e nivela, em certa medida, artistas e não-artistas. Os 

atores improvisam, não mais para deixar a assistência atenta ao seu virtuosismo cênico, 

mas para sensibilizá-la a uma participação. 

 

Para assegurar o entendimento e, consequentemente, a boa recepção dos atores, o objetivo 

de cada atividade corporal deve ser previamente explicado e, sempre que possível, também é 

necessário que os mesmos participem de rodas de conversas nas quais exponham suas avaliações, 

impressões e sugestões acerca dos jogos e da interação entre a atuação no teatro de rua e as 

práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho. Por fim, sinto a necessidade de trazer o 

entendimento proposto por Boal (2012, p. 10): 

 

Nada deve ser feito com violência ou dor em um exercício ou jogo; ao contrário, 

devemos sempre sentir prazer e aumentar a nossa capacidade de compreender. Os 

exercícios e jogos não devem ser feitos dentro do espírito de competição – devemos 

tentar ser sempre melhores do que nós mesmo, e nunca melhores que os outros. 

  

Com base em direcionamentos como este, elaborei as atividades corporais que são um meio 

para trabalhar a expressividade dos atores a partir de um sentido coletivo em que seus indivíduos 

tinham em comum o corpo em interação com seus pares, em contato com a prática de duas 

danças populares regionais e em relação direta com a dinâmica da rua. Dentre as atividades 

corporais que foram elaboradas nesta investigação, descrevi aqui, as duas sequencias de 

alongamento e dez jogos teatrais que elucidam bem a proposição pretendida com as articulações 

estabelecidas entre o Jongo e o Mergulhão do Cavalo Marinho e a atuação no teatro de rua. 
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7 OS LABORATÓRIOS CÊNICOS E OS SEUS PROCESSOS CRIATIVOS. 

 

Como se fora brincadeira de roda – memória 
Jogo do trabalho na dança das mãos – macias 

O suor dos corpos na canção da vida – história 
O suor da vida no calor de irmãos – magia 

Como um animal que sabe da floresta – memória  
Redescobrir o sal que está na própria pele – macia 

Redescobrir o doce no lamber das línguas – macias 

Redescobrir o gosto e o sabor da festa – magia 

Vai o bicho homem, fruto da semente – memória 

Renascer da própria força, própria luz e fé – memória 

Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós – história 

Somos a semente, ato, mente e voz – magia [...]
37  

 

Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior 

 

As danças populares regionais forneceram os elementos que me impulsionaram, me 

inquietaram e me envolveram durante as observações do que podem os corpos quando estão 

livres e imbuídos de sentidos muitas vezes inefáveis, mas, facilmente percebidos. São sentidos 

identificados nos corpos dos mais velhos que, nas ocorrências das danças expressam as marcas 

deixadas pelas experiências vividas. E, são sentidos igualmente reconhecidos nos corpos das 

crianças que, observando os mais velhos, aprenderam os passos das danças “como se fora 

brincadeira de roda”. 

Ao mencionar os sentidos identificados nas práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho, lembro-me de Vianna (1990, p. 25) quando o mesmo diz que “A dança se faz não 

apenas dançando, mas também pensando e sentindo: dançar é estar inteiro.” E do mesmo modo, 

também me recordo de quando Ligiéro (2011, p. 127) assinala que: 

 

O aprendizado da ginga não ocorre apenas de forma mimética, ele precisa ser assimilado 

para que o corpo possa realmente entrar na sintonia fina do jogo, ser capaz de perceber o 

vocabulário de movimentos que está sendo articulado em conformidade com a música, o 

canto, a dança e o fraseado do parceiro que está no jogo com ele. 

 

Ao falar que “o aprendizado da ginga não ocorre apenas de forma mimética” Ligiéro, 

mesmo que de forma mais sutil, também colabora com a exposição dos sentidos percebidos nas 

                                                 
37

 Trecho da Música Redescobri. Retirada do Álbum Saudade do Brasil, gravado em 1980 pela cantora Elis Regina. 
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práticas das danças populares regionais e, ao seguir com sua reflexão, igualmente, contribui para 

o entendimento que norteou as práticas corporais e as reflexões que fizeram parte dos dois 

laboratórios cênicos realizados para a experimentação e observação das atividades corporais que 

foram elaboradas como caminhos para o desenvolvimento de um corpo em festa no teatro de rua. 

O primeiro laboratório cênico foi realizado no primeiro semestre do ano de 2013 e 

culminou na montagem do Espetáculo Certa Feita.  O segundo laboratório cênico foi 

desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014 e foi finalizado com a montagem do 

Espetáculo Morte e Vida Severina, a partir do texto original do autor e poeta pernambucano João 

Cabral de Melo Neto. Os dois laboratórios foram realizados numa praça de lazer localizada na 

região central da Cidade de Salvador, a Praça Dois de Julho, popularmente conhecida como 

Praça do Campo Grande. Essa praça foi escolhida por ser facilmente acessada pelos diversos 

atores que vinham de diferentes localidades da cidade. 

Comecei esses laboratórios cênicos compartilhando com os demais atores algumas 

percepções que poderiam possibilitar-lhes a descoberta de sentidos e, do mesmo modo, poderiam 

auxiliar seus corpos no desenvolvimento das práticas no teatro de rua. Dentre essas percepções 

expus minhas recordações dos diferentes números que são apresentados nas ruas e feiras do país, 

com o objetivo de promover o sustento daqueles que, mesmo não sendo atores, vendem gracejos 

em forma de pomadas, xaropes, balas de hortelã e pequenos utensílios de utilização domesticas 

como abridor de latas, acendedor de fogão e outras coisas. 

Recorri à atitude corporal desses vendedores ambulantes, para evidenciar que o estado de 

presença requisitado nas práticas teatrais, também pode ser observado no cotidiano, nas ações 

daqueles que, por algum motivo, desejam desenvolvê-lo. Assim, saliento que a disponibilidade 

corporal dos vendedores ambulantes aqui mencionados serve como um dos exemplos do 

cotidiano que pode contribuir para o entendimento do estado de presença nas práticas do teatro de 

rua. 

Apresentei essa reflexão inicial para salientar que o estado de presença não pressupõe uma 

determinada forma de atuação, mas sim, um comportamento que é impulsionado por uma força 

interna que é vital ao trabalho dos atores em diferentes modalidades teatrais. Barba e Savarese 

(2012, p. 210) colaboram com a construção desse entendimento, quando assinalam que “A 

presença é uma qualidade discreta que emana da alma, que irradia e se impõe. O ator, quando tem 
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consciência da própria presença, ousa exteriorizar aquilo que sente e o faz de modo apropriado, 

porque não precisa se esforçar: o espectador o segue, o escuta”. 

Do mesmo modo, as práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho não se 

fundamentam na simples repetição de cantos e movimentos como já apontou Ligiéro (2011) cada 

elemento dessas danças “precisa ser assimilado para que o corpo possa realmente entrar na 

sintonia fina do jogo” e, para assimilar os elementos dessas danças é necessário buscar o contexto 

do qual elas emergem, assim também defende Monteiro (2011, p. 45) ao dizer que: 

  

Não podemos compreender a congada, o jongo, a ciranda, o batuque de umbigada, o 

tambor de crioula desvinculados do contexto das festas em que ocorrem, com seus 

múltiplos significados religiosos, sociais, artísticos, afetivos e simbólicos entrelaçados. 

[...] É preciso respeitar a natureza e a lógica interna dessa totalidade em que a dança se 

insere, evitar pensá-la de forma abstrata, separada de seu contexto de criação, fruição e 

reprodução. 

 

Norteado pela necessidade de compreensão do “contexto de criação, fruição e reprodução” 

das danças populares regionais que são articuladas com os jogos e as improvisações teatrais, 

também estabeleci rodas de conversas nas quais foram apresentadas as descrições do Jongo e do 

Cavalo Marinho como constam nas respectivas seções em que trato dessa dança popular regional 

e desse “brinquedo” igualmente popular e regional. 

Durante a realização dos laboratórios cênicos vivenciei muitos momentos de aprendizagem 

e testemunhei mudanças de comportamentos que auxiliaram na verificação da hipótese que 

fundamenta esta investigação. Contudo, nem sempre a recepção e o entendimento dos atores 

favoreceram a ocorrência das atividades, pois, algumas vezes, estavam ansiosos, outras vezes, 

indispostos para o trabalho corporal ou preocupados em tornar as atividades interessantes para os 

passantes que paravam para apreciar as práticas desenvolvidas. 

Em meio a essas práticas, também vivenciei momentos desagradáveis ora ocasionados pela 

chuva que obrigava o interrompimento das atividades, ora causados por alguns atores que, pelo 

que pude compreender a partir da leitura de seus comportamentos, estavam mais acostumados 

com os modos de formação teatral que fomentam a segregação das linguagens artísticas. Ao 

buscar respostas para as resistências de alguns atores, cheguei à constatação que os mesmos, 

ainda que por alguns momentos, recusaram as práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho como um meio de treinamento corporal para a atuação no teatro de rua, porque estavam 
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mais acostumados com a repetição mimética das proposições teatrais e ações corporais que foram 

estabelecidas por diferentes artistas, sobretudo, aqueles importados do teatro europeu.  

Para elucidar essa questão, relato o comportamento de um dos atores que, inicialmente, se 

recusava a praticar as danças e, nesse momento, preferia reproduzir uma sequência de 

movimentos inspirados no exercício que o pesquisador e encenador polonês Jerzy Grotowski 

elaborou a parir da observação das movimentações de um gato. O referido exercício se chama “O 

Gato” e consiste na realização de movimentações que, mesmo envolvendo todo o corpo, requer 

atenção especial par a coluna vertebral e os músculos que estão em seu entorno. Contudo, com a 

prática desse exercício também é preciso acionar a musculatura das pernas e dos braços nos 

apoios e nas justaposições do corpo no chão.  

O foco dessa reflexão não é o exercício, pois, como foi descrito, ele tem uma 

inquestionável pertinência no tocante ao trabalho corporal proposto aos atores. O que aqui é 

merece ser evidenciado é o comportamento do ator que, entre a prática das danças populares 

regionais e a realização do referido exercício corporal, preferia, mesmo que inicialmente, a 

repetição do exercício quando o momento era propicio a prática de uma das danças populares 

regionais aqui já mencionadas. 

Os atores poderiam não escolher as praticas das danças populares regionais como uma 

forma de chegar a um estado de prontidão e a uma desenvoltura corporal que fosse fértil ao 

desenvolvimento teatral. No entanto, como os atores que participaram dos laboratórios cênicos 

foram convidados por demonstrarem afinidades com a proposta de articulação entre as danças 

populares regionais e o teatro de rua, o ator que, por algumas vezes, escolheu reproduzir outra 

prática corporal no lugar das referidas danças, surpreendeu a mim e aos demais atores que não 

esperavam essa escolha. 

A partir dessa e de outras situações semelhantes, cheguei à constatação de que é preciso 

respeitar as escolhas dos atores e, ao invés de impor-lhes comportamentos, é necessário propor-

lhes caminhos para atingir os comportamentos desejados. Neste sentido, durante a realização dos 

dois laboratórios cênicos, propus que os atores buscassem desenvolver um estado corporal 

criativo, consciente e atento aos elementos que se encontram em seu entorno. E, para refletir 

sobre a consciência corporal, recorri a alguns autores dentre os quais cito Leloup (2015, p. 18) 

que diz “Nosso corpo é como uma escada. Nela as partes mais altas se apoiam sobre as partes 
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mais baixas. E se a base não é sólida, o que está no alto não pode se manter, não pode se 

sustentar”. 

Depois dessa exposição, também revelo que, ao propor as danças populares regionais e os 

jogos teatrais como um meio de treinamento corporal para os atores que atuam no teatro de rua, 

inicialmente, também foi preciso me tornar um dos jogadores para, em seguida, observar os 

demais atores e construir o diário de bordo que é um instrumental necessário para quem adota a 

observação participante como um modo de investigação. 

Assim, construí diários de campo para registrar as minhas impressões, sensações e 

avaliações das ações realizadas nos dois laboratórios cênicos. Ainda que solicitado desde o início 

das atividades, os atores que participaram do primeiro laboratório cênico não construíram os seus 

respectivos diários, por isso, as impressões, reflexões, descrições e avaliações referentes a este 

laboratório, resultam das anotações e considerações que fazem parte do meu próprio diário de 

bordo. Não obstante, informações alusivas ao segundo laboratório cênico são construídas com a 

inclusão de algumas impressões dos atores que me forneceram seus respectivos diários de bordo. 

 

7.1 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO CERTA FEITA 

 

A necessidade de desenvolver um processo de montagem teatral surgiu como parte das 

práticas realizadas no primeiro laboratório cênico. Para a realização do referido processo de 

montagem, unifiquei as práticas desse laboratório com as demandas próprias da criação teatral e 

assim, eliminei as distâncias que, habitualmente, são estabelecidas entre os processos de criação 

artística e os processos educativos nos quais a criação artística encontra-se a serviço de uma 

aplicação pedagógica que prioriza o aprendizado de seus participantes. 

Tendo como perspectiva o desenvolvimento de um processo criativo que contemple as 

exigências comuns ao trabalho dos atores que atuam no teatro de rua e, ao mesmo tempo, abarque 

as demandas da criação teatral. Ocupei-me com o desenvolvimento de um processo criativo 

através do qual fosse possível a continuidade do treinamento iniciado com as atividades corporais 

que foram elaboradas a partir da interação das práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo 

Marinho. 
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A partir dessa perspectiva, sugeri o entendimento dos comportamentos dos dançadores e 

realizadores dessas danças populares regionais. Neste sentido, afirmo que, os atores não precisam 

mostrar que sabem determinada dança quando estão na encenação, o que eles precisam trazer em 

seus corpos é a dinâmica dessas danças como impulso para a sua desenvoltura na cena, trazer do 

contexto dessas danças, o desenvolto estado psicofísico que aqui é chamado de corpo em festa. 

O diálogo contínuo com os atores foi de grande importância para a construção, avaliação e 

aprimoramento das propostas apresentadas nesta investigação. Sempre que foram solicitados, os 

atores apontavam os pontos fortes e frágeis que, no entendimento dos mesmos, precisavam ser 

revistos. E assim, cada ator contribuiu com o desenvolvimento das práticas corporais e com o 

processo de criação do Espetáculo Certa Feita, que começou com algumas rodas de conversas 

nas quais refletimos sobre diversos temas, dentre quais, destaco a tradição em diálogo com a 

modernidade, um tema acerca do qual os atores também improvisaram e geraram materiais para a 

organização do texto dramático do espetáculo. 

Deste modo, a partir das rodas de conversas construímos o seguinte enredo que serviu de 

impulso para a realização das improvisações teatrais: uma família, composta por um pai e dois 

filhos adultos, vive em uma comunidade quilombola onde desenvolvem, já há algumas gerações, 

uma atividade cultural que tem como personagem central um boi multicor chamado Bakari. O 

pai é um mestre brincante que herdou dos seus pais a organização e manutenção da referida 

atividade cultural. O filho mais velho sempre ajuda com os preparativos dos festejos, mas as 

demandas referentes à manutenção e apresentação do boi ficam sob a responsabilidade do filho 

mais novo que, também cumpre a função de miolo, o brincante que veste e anima a carapuça do 

boi. O conflito é instalado quando o filho mais novo decide construir um barco para sair 

navegando e conhecendo novos lugares. O irmão mais velho inicialmente opõe-se a ideia do 

irmão mais novo, mas depois, também contribui para a realização do seu intento. O pai se opõe 

ao objetivo do filho mais novo e assim, alega que, ao sair da comunidade o mesmo estará 

virando as costas para a tradição e, por isso, perderá a sua identidade
.38

. 

Com base nesse enredo, os atores exercitaram a sua capacidade criativa para agrupar outras 

informações que, igualmente, serviram de matéria-prima para a construção das situações e 

                                                 
38O texto integral pode ser acessado no apêndice desta tese. Onde também consta uma galeria de  

imagens sobre o processo de montagem do mesmo. 
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composição das outras personagens que foram surgindo à medida que, o conflito entre o pai e o 

filho começou a ser desenvolvido. As personagens que apareceram foram inspiradas em pessoas 

que pertencem ao cotidiano dos próprios atores, são elas: Dona Victa, uma viúva cristã, arredia e 

intrometida que se ocupa em falar da vida alheia; Mardureira, um velho bêbado que fala de suas 

experiências cantando e fazendo metáforas; O Criador, um menino que, representando o criador 

de todas as coisas, brinca, canta músicas do cancioneiro popular, planta flores e, seguidamente, as 

oferta ao público; O Homem Sem Sorte, uma personagem que protagoniza o conto que é 

apresentado para a comunidade local; e por fim, O Ancião, que é o uma espécie de curandeiro e 

conselheiro dos moradores da comunidade. 

Os quatro atores que participaram desse processo de criação cênica, se dividiram na criação 

e corporificação de oito personagens, os cinco anteriormente citados e mais: Seu Thair, o pai; 

Bomani, o filho mais velho e Zerê, o filho mais novo. Para a construção das personagens, além 

das referências encontradas no cotidiano, os atores também construíram a identidade de suas 

respectivas personagens através da listagem de um conjunto de características físicas e 

psicológicas que, paulatinamente, começaram aparecer nos comportamentos que os atores 

desenvolveram em cena. 

Entendo a rua como um espaço fértil que, além de impulsionar e acolher diferentes 

processos de construção artística, ensaios e encenações, também possibilita o desenvolvimento de 

diferentes práticas que tem como objetivo a formação para aqueles que nela desejam atuar. 

Movido por esse entendimento, realizei todas as ações desse processo de criação na rua, sob o 

olhar do público que, testemunhou, criticou e, às vezes, interviu diretamente no processo de 

construção das personagens e, consequentemente, na estruturação da encenação. 

O diversificado público que está presente nas ruas, entende as diferentes etapas dos 

processos de criação teatral, os passantes que param e testemunham a realização da atividade 

teatral, entendem quando se trata de um ensaio, de um processo de criação e de uma 

apresentação. Eles se divertem, contemplam, testemunham e compartilha com os atores qualquer 

um desses momentos da atividade teatral e, quando não têm mais interesse, vão embora. E se 

permanecem no lugar, não prestam mais atenção nas ações dos atores que, na rua, estão 

totalmente expostos ao olhar e ao julgamento do público. 
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Ao deliberar a apropriação da rua como um espaço propício ao desenvolvimento de práticas 

e processos de criação teatral, assumo o risco da aventura que é ocupar o espaço da rua para a 

experiência teatral e, da mesma forma, elimino a ideia de intimidade que os atores constroem 

durante o processo criativo em outras modalidades teatrais e mesmo no teatro de rua – nos casos 

em que os atores treinam, criam e ensaiam sob a tutela de algum  construto arquitetônico e depois 

vão para a rua apresentar o resultado do trabalho concebido entre quatro paredes. Não me oponho 

a essa escolha e defendo que, cada coletivo artístico e cada artista independente tem total 

liberdade para assumir diferentes processos, entretanto, não deixarei de salientar que, os corpos 

dos atores apresentam comportamentos diferenciados quando estão em espaços fechados e 

quando estão na rua. 

Como o processo criativo que estão desenvolvendo é para o teatro de rua, nada mais 

adequado que suas práticas criativas e seus ensaios já aconteçam na rua, em diálogo com o 

espaço e em interação com o público não predeterminado. Colaborando com a fundamentação da 

minha escolha de desenvolver todas as etapas do processo criativo na rua, Cruciani e Falletti 

(1999, p. 142) assinalam o seguinte: 

   

Há fases diferentes, nas quais as capacidades adquiridas e os sentidos / valores 

conquistados permitem e pedem para serem postos à prova, para consistir no confronto 

com o exterior, para procurar relações com espaços e pessoas não já predeterminados. 

Têm-se certezas, técnicas e espirituais, que devem tomar forma no risco de uma relação, 

daquilo que não se conhece: que devem revelar incapacidades e debilidades, 

potencialidades e eficácias.    

 

Como exemplo de uma capacidade que, no processo de criação do Espetáculo Certa Feita, 

foi “posta à prova”, cito a destreza dos atores, que por vezes não se desenvolveram como o 

esperado, ou necessário, por estarem totalmente expostos e sem o auxilio de uma maquiagem, um 

figurino ou algum outro aparato técnico que pudesse “tomar forma no risco” e promover um 

empoderamento na exploração do espaço e diante da atenção do público. Entretanto, logo os 

atores entenderam que não gozavam da intimidade que é comum aos processos criativos que 

acontecem em locais fechados somente acessados por atores e outros profissionais ligados a 

construção da encenação. 

Expor o processo de criação aos olhares dos passantes é tornar público o fazer teatral em 

seu mais íntimo e profundo momento dinâmico e mutável. O público acompanha a evolução de 
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uma ideia, o aprimoramento das cenas, a construção da encenação e, como já foi dito 

anteriormente, pode ajudar os atores na apropriação das personagens que, ao perceber o público, 

apresentam-se com mais empenho na realização das suas ações e assim, exploram as relações 

estabelecidas nas cenas e aprofundam as possibilidades de criação. 

Sobre o processo de criação teatral desenvolvido na rua, ainda saliento que, nem sempre a 

reação dos atores diante da presença do público foi harmoniosa, fértil e inspiradora. Do mesmo 

modo que, nem sempre a minha reação como coordenador do processo foi aberta às 

possibilidades de criação e exploração dos espaços e das relações possíveis na rua. Às vezes me 

sentia como se estivesse em posse de uma semente que, para brotar e fornecer frutos, precisava 

ser regada e nutrida por outras mãos. 

À medida que o processo de montagem foi avançando, as vivências passaram a ser 

compostas por um momento inicial que era destinado à auto instalação dos atores; práticas de 

aquecimento corporal e interação entre os mesmos; desenvolvimento de improvisações teatrais 

com foco nas possibilidades de construção de cenas; ensaios das cenas que já estavam 

configuradas; e por fim, rodas de conversas sobre o processo criativo e sobre as impressões dos 

atores. Sugiro um momento inicial a que chamo de auto instalação, por entender que cada ator 

deve cuidar de seu próprio corpo e, antes de participar das atividades corporais propostas no 

coletivo, cada ator deve preparar seu corpo e deixá-lo disposto a apropriação da rua. 

Com referência no momento de auto instalação, as práticas de aquecimento corporal são 

realizadas para provocar de fato o aquecimento dos corpos dos atores, pois, é comum que alguns 

deles realizem alguns movimentos displicentes e forçosos – que provocam qualquer outra reação 

corporal, menos aquecimento e prontidão para o trabalho cênico. Como parte do aquecimento, a 

importância da interação entre os atores foi sempre acessada para que os mesmos conservassem o 

valor que tem o coletivo nessa proposta de trabalho corporal que se fundamenta nas práticas de 

duas danças populares regionais que, naturalmente, promovem o aquecimento corporal e a 

interação entre seus fazedores. 

Durante essa etapa do processo criativo e montagem teatral, as práticas dessas danças foram 

também desenvolvidas como um chamado para o trabalho coletivo. Às vezes, realizou-se 

somente o Jongo, outras vezes, somente o Mergulhão e, em algumas ocasiões, as práticas das 

duas danças, sendo uma após a outra. Nesse momento, a prática do Jongo e do Mergulhão 
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igualmente, fornecia caminhos para os atores acessarem o corpo em festa, um estado psicofísico 

em que o corpo encontra-se inteiro, desenvolto e criativo. 

Um dos objetivos das práticas corporais foi a organização do texto dramático, este 

estruturado a partir das improvisações e das rodas de conversas, momento em que surgiu a 

necessidade de refletirmos sobre o que estaríamos identificando como dramaturgia. Dessa forma, 

nos guiamos pelo sentido etimológico da palavra dramaturgia, para acessar uma acepção que 

auxiliasse a nossa construção textual nesse processo de criação no teatro de rua e, por isso, 

acessamos descrições e reflexões dentre as quais, cito Mate (2013, p. 31) que diz: 

 
A dramaturgia, na condição de um fazer específico, tem sido, permanentemente, 

revisitada e reestabelecida. Etimologicamente, a palavra aglutina o conceito de ação 

(com sentido conotativo do verbo grego draos, que declinado na primeira pessoa do 

presente significa: posso, faço, alcanço, conquisto) e tourgós, cujo sentido pode ser 

‘traduzido’ – na condição de processo – ao ato de tecer. 
  

Trilhando ainda por uma perspectiva etimológica, também cito Barba (2010, p. 37-38) que, 

embasado em reflexões sobre o seu próprio trabalho com atores de diferentes procedências, 

apresenta uma acepção de “trabalho das ações” para a dramaturgia utilizada em suas práticas 

teatrais: 

 

Com o objetivo de especificar com as minhas próprias palavras a terminologia técnica da 

minha tradição teatral, defini ‘dramaturgia’ em chave etimológica: drama-ergein, 

trabalho das ações. Ou seja: como as ações dos atores começavam a trabalhar. Para mim, 

a dramaturgia não era um processo que pertence somente à literatura, era uma operação 

técnica inerente à trama e ao crescimento de um espetáculo e de seus vários 

componentes. 
 

Trazer essa reflexão para o trabalho com os atores foi extremamente importante para que os 

mesmos entendessem que as sequências de ações que emergiam das improvisações, antes mesmo 

de terem textos definidos, eram os avanços da construção da encenação e agregavam “vários 

componentes” como: personagens, instalação, resolução de conflitos e exploração de um tempo e 

um espaço específico. Nesse momento, também exemplifiquei esse modo de construção teatral, 

mencionando o processo de criação que é desenvolvido pelo Grupo Tá Na Rua, Rio de Janeiro, 

no qual, os atores criam uma “dramaturgia sem literatura” a partir da elaboração de ações que 

emergem de reflexões sobre temas previamente deliberados pelos atores do grupo. 
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Ao continuar com a reflexão que foi suscitada pela expressão “trabalho das ações”, mais 

uma vez, mencionei Barba (Idem, p. 38) que, reafirma o seu entendimento de dramaturgia como 

“uma operação técnica inerente à trama e ao crescimento de um espetáculo”, ao dizer o seguinte: 

 

Geralmente, na tradição europeia, a dramaturgia é compreendida como uma composição 

literária que possui uma escansão bem precisa: proposta do tema, desenvolvimento, 

peripécias guinada, conclusão. A dramaturgia é o fio narrativo horizontal que junta 

aquele punhado de pérolas de vidro que é um espetáculo. No entanto, durante meus 

vários anos como diretor, a dramaturgia teve muito pouco a ver com texto escrito, 

sequência narrativa ou tema pré-estabelecidos. 

 

Com base nas descrições feitas por Mate (2013), que reconhece a dramaturgia como um 

“fazer específico”; nas reflexões trazidas por Barba (2010), que fundamentou sua práxis teatral 

numa acepção de dramaturgia como “trabalho das ações”; e, igualmente referenciado na 

metodologia de criação teatral que é desenvolvida pelo Grupo Tá Na Rua, que fomenta uma ideia 

de “dramaturgia sem literatura”. Identificamos a dramaturgia como um meio de construção e 

direcionamento das ações que comportam o processo de construção do texto dramático. 

Depois de ter organizado o texto dramático e um roteiro de cenas, passamos a organizar 

ensaios sequenciais que começavam com um momento para a auto instalação dos atores, seguido 

de uma sequência de alongamento, aquecimento corporal e trabalho vocal, roda de Jongo ou de 

Mergulhão e, por fim, passagem de cenas. Como duas das sequências de alongamento já foram 

descritas na seção anterior, descrevo a seguir um exemplo de trabalho corporal que, mesmo 

focando a expressão vocal, solicita o envolvimento de todo o corpo: 

 

 Trabalho Vocal – De pé, com os pés paralelos e os braços ao longo do corpo, inspirar 

pelo nariz e expirar pela boca controlando o volume de ar expirado. À medida que for 

repetindo essa respiração, deixa aparecer em meio à expiração o som sibilado (“si...”). 

Em seguida, iniciar uma transposição do som “om...” – passando da ressonância interna 

para a emissão sonora. Ou seja, mantendo a posição inicial, cada ator deve imaginar que 

tem um limão dentro da boca, a partir disso, deve abrir o interior da boca na produção do 

referido som e, aos poucos, abrir a parte frontal da boca, primeiramente, deixando os 

lábios levemente entreabertos, depois, abrindo-os um pouco mais e abrigando por entre 

eles a emissão do som. Na sequência, passar para a vibração de lábios sem som vocal e 
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depois com o som vocal “pru...” Depois de repetir cada modo de vibração por três vezes, 

passar para a vibração de língua; primeiro sem som vocal, depois com o som “tru...”. 

Feita essa sequência por três vezes, passar para a realização da embocadura das vogais 

(“a-e-ê-i-o-ô-u”), aumentando o volume gradativamente a cada repetição e, depois 

fazendo o caminho inverso. Por fim, realizar alguns pontos de Jongo e, aos poucos 

acrescentar as movimentações do mesmo e manter simultaneamente, a voz e o corpo 

envolvido nessa ação. 

 

Essa e todas as outras atividades corporais foram realizadas numa praça de lazer na qual 

havia estudantes, pessoas fazendo exercício de corrida, bêbados, crianças, pessoas andando de 

skate, outras andando de patins, casais de namorados, grupos de amigos, grupos de artistas, 

pessoas em situação de rua, guardas municipais, policiais e transeuntes. Às vezes alguns desses 

ocupantes da praça interagiam com a atividade teatral, outras vezes, seguiam suas respectivas 

atividades sem parar para apreciar o trabalho dos atores. 

De modo geral, os ensaios foram permeados por essa necessidade de promoção do corpo 

em festa e, igualmente, pela busca da instalação de ambientes férteis para o desenvolvimento da 

expressividade dos atores e do processo de aprimoramento das cenas. Embora não estivesse 

cumprindo a função de ator, também estive atento para apresentar um corpo disponível para a 

interação com os atores e geração de uma energia produtiva que favorecesse o trabalho proposto 

aos mesmos. 

Quando menciono o meu papel como diretor de uma encenação, exponho a importância da 

energia que é preciso construir na proposição de atividades corporais que visam promover o 

estado de presença cênica que identifico como corpo em festa. Aqui, me refiro ao potencial de 

motivação que foi necessário desenvolver para envolver os atores na realização dessas atividades, 

e aqui, também revelo que, em meio aos ensaios do Espetáculo Certa Feita, algumas vezes fui 

contemplando com algumas das perguntas feitas por Bogart (2011, p. 15) em seu processo de 

preparação do diretor: 

 

Como viver neste mundo rápido e competitivo e ainda chegar a um ensaio com a 

capacidade de invocar a criança selvagem e violenta que existe dentro de nós e que torna 

a arte poética, magnífica, perigosa e aterrorizante? Nesse clima de corrida pela 

sobrevivência, como gerar doações com presença e generosidade?   
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Dentre as fontes que encontrei para me auxiliar nas respostas para essa questão, recordo do 

ensinamento que foi proposto por Rubens Alves Corrêa quando fala do trabalho do ator, 

apresentando uma metáfora a partir da articulação de quatro figuras: o fogo, o cálice, o cavalo e o 

menino. E, do mesmo modo, menciono Spolin (2008, p. 27) que, colaborando com a reflexão 

acerca do meu papel como diretor de um processo de criação no teatro de rua, diz: 

 

A inspiração no teatro aparece em forma de energia. Isso não significa saltar 

desenfreadamente pelo palco (embora às vezes ajude). É a intensidade do foco do diretor 

naquilo que os jogadores estão fazendo, mais o uso de instruções habilidosas, que 

estimula os atores a expandirem-se, a alcançarem o que está mais além. Algumas vezes o 

diretor deve literalmente despejar essa energia sobre o elenco da mesma forma que se 

despeja água em um copo e, na maioria dos casos, o elenco responderá e será capaz de 

despejar toda aquela energia de volta novamente. 
 

Depois dessa exposição, relato a experiência na qual um menino de aparentemente nove 

anos de idade acompanhou o ensaio. O menino parecia morar pelas redondezas, pois, caminhava 

pela praça, sozinho e despreocupadamente. Ele chegou com um olhar contemplativo e aos pouco 

foi observando, os atores, os instrumentos musicais utilizados para produção de efeitos sonoros e, 

a mim, que estava sentado em um dos bancos da praça, de onde o observava na tentativa de 

descobrir suas intenções. Ele sentou do meu lado e perguntou – É teatro? Eu fiz um sinal 

afirmativo com a cabeça e continuei com as indicações direcionadas para os atores. Depois de um 

tempo de observação, o menino começou a manipular os instrumentos musicais que estavam 

próximos, tocou pandeiro, meia lua, triângulo e, depois de manipular outros pequenos objetos, 

igualmente, utilizados para fins sonoros, tocou a minha mão, acenou para os atores e foi embora. 

Durante esse ensaio, observei o comportamento do referido menino e, estabeleci alguns 

parâmetros a partir do qual comecei a rever algumas cenas. O menino me proporcionou um 

preciso retorno acerca da encenação, ou seja: nas cenas em que os atores se apropriavam das 

ações com inteireza, o menino parava de manipular os instrumentos e assistia; nas cenas em que 

os atores não apresentavam verdade, inteireza e, às vezes, domínio do que estava dizendo, o 

menino desviava sua atenção e voltava a manipular os instrumentos que, a essa altura já estavam 

espalhados em sua frente. A presença desse menino confirmou o que já sabíamos: o público 

percebe a verdade ou a falta de verdade com que regemos nossas ações em cena. 
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Outro parâmetro igualmente precioso e construído a partir da presença do público foi 

elaborado no ensaio em que contei com a presença de uma mulher que era deficiente visual. Já 

tínhamos finalizado o processo de aquecimento habitual e os atores já havia começado a 

instalação da roda para o desenvolvimento da encenação. Nesse momento, duas mulheres 

sentaram-se em um dos bancos da praça e começaram a assistir o ensaio como os outros 

frequentadores da praça. O que me chamou atenção foi que a mulher que não enxergava as 

imagens propostas pelas cenas, ouvia atentamente as falas dos atores e reagia com risos, 

estranhamento e outras expressões faciais que eu não identifiquei o que exprimia. As cenas 

apresentadas ainda não estavam suficientemente desenvolvidas e os atores também não tinham se 

apropriado da referida verdade cênica que é facilmente percebida pelo público. A mulher, 

deficiente visual, balançava-se para frente e para traz e, entre um balanço e outro, falava - Hum, 

hum! E depois sorria, não deixando de escutar as demais falas dos atores. 

Eu que sempre parava as cenas para consertá-las, em virtude do envolvimento dessa 

mulher, não parei o ensaio uma só vez, e mesmo quando os atores paravam, eu fazia um sinal 

com a mão, para que os mesmos seguissem. Depois de notar a minha mudança de comportamento 

em relação as cenas, os atores passaram a realizá-las com mais propriedade, apresentando melhor 

desempenho na realização de suas ações. Ao perceber o desempenho dos atores, entendi que o 

mesmo não era somente impulsionado pela presença do público, mas também, pela liberdade que 

eles desenvolveram a partir do momento em que não interrompi mais a passagem das cenas. 

Assim, reafirmou-se a ideia de que é preciso proporcionar um estado de bem-estar aos 

atores a partir da instalação de um ambiente fértil, que possibilite que os mesmos criem e 

evoluam, superando seus limites e reinventando as proposições anteriormente apresentadas pelos 

mesmos na construção das cenas que surgiram de suas próprias improvisações. A partir do 

entendimento construído com esse ensaio, passei a anotar as questões percebidas nas cenas e 

apontá-las no fim da passagem das mesmas. 

Como é comum no espaço da rua, nem todas as intervenções foram favoráveis e 

impulsionaram o melhor desenvolvimento da encenação, mas todas proporcionaram o 

desenvolvimento de reflexões que nos ajudaram a pensar e entender a dinâmica da rua. Como 

exemplo de uma intervenção desfavorável ao desenvolvimento da encenação cito o dia em que 
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uma palhaça pediu para não continuarmos o ensaio em função de uma roda de palhaço que estava 

acontecendo a muitos metros do local onde estávamos. 

Paralelo ao ensaio já iniciado, um grupo de palhaços apresentavam alguns números. Em 

meio a realização de uma das músicas do nosso ensaio, uma jovem palhaça veio até nós e pediu 

para não ensaiarmos naquele momento para não atrapalhar os trabalhos apresentados pelos outros 

palhaços. Ao ouvir a solicitação da palhaça, os atores pararam e aguardaram a minha resposta, 

então respondi a palhaça – A rua não para a sua dinâmica em função da presença dos atores. Ela 

retrucou “– Não se trata disso! O ensaio de vocês está alto e pode atrapalhar a apresentação dos 

outros.” Então eu pedi que os atores continuassem, fui até o local onde se apresentavam os 

demais palhaços e, constatando que a sonoridade produzida pelos atores não chegava até o 

referido local, continuei o ensaio. 

No final desse ensaio fizemos uma roda de conversa e, ao refletir sobre o acontecido, 

chegamos à conclusão de que o pedido de interrupção do ensaio possivelmente, foi uma ação 

isolada da palhaça que, por algum motivo, notou a nossa presença mesmo distante do local de 

apresentação dos demais palhaços. A roda de conversa que foi formada depois do referido ensaio, 

culminou com um debate acerca de um tema que, até então, evitei tratar na realização dessa 

investigação, a diferença entre o teatro de rua e o teatro na rua. 

Essa questão, que no campo teórico parece assumir grande complexidade, quando se trata 

da prática teatral, torna bem evidente a diferença entre essas duas formas de desenvolvimento de 

teatro nos espaços das ruas. Partindo do comportamento apresentado pelos atores, pode-se 

observar que, frequentemente, os atores do teatro de rua buscam utilizar as intervenções do 

público e as interferências sonoras a seu favor, enquanto que, aqueles que foram para a rua 

devido à falta de recursos financeiros para custear a estadia em prédios teatrais, salas de artes e 

espaços culturais, ficam incomodados com essas interferências e não dialogam com o público. 

Diferente do teatro na rua, que tende a fomentar o sentido hierarquizante que pode ser 

percebido nas estruturas dos prédios teatrais, o teatro de rua torna horizontal as hierarquias que 

estão presentes na sociedade, por não estabelecer lugres de destaques para aqueles que 

apresentam maior poder aquisitivo. Geralmente, aqueles que fazem teatro de rua tem o 

entendimento de que, todos devem ter o mesmo direto à arte e, essa premissa é válida tanto para 
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as pessoas que vivem em situação de rua, tanto para aqueles que demonstram algum poder 

aquisitivo. 

As reflexões acerca da diferenciação entre o teatro de rua e o teatro na rua foram ricas e 

também possibilitaram uma revisão do comportamento dos atores, que às vezes se distanciavam 

da disponibilidade que os corpos precisam ter na atuação no teatro de rua, e assim, se 

comportavam como se estivessem atuando entre quatro paredes e fossem apreciados por um 

seleto grupo de pessoas. Então, quando isso acontecia, era preciso trazer as práticas das danças 

populares regionais e relembrar as relações das mesmas com o trabalho, a criatividade, a 

interação, a coletividade e a festa que acontece no espaço no terreiro que, assim como a rua, é um 

espaço de grandes dimensões. 

Os ensaios seguiram proporcionando alguns desafios e diversos aprendizados. À medida 

que os mesmos avançavam, diminuímos as ocorrências de rodas de conversas e focamos nas 

passagens das cenas. Aos poucos, os atores foram descobrindo alguns pontos de apoio para a sua 

criatividade e assim, passaram a apresentar adereços que auxiliaram no desenvolvimento de suas 

personagens e, consequentemente, das cenas. Menciono como exemplo, o ator que descobriu um 

tempo diferente daquele que, habitualmente, empregava na realização de suas cenas depois que 

passou a utilizar um leque como um dos adereços de uma de suas personagens. 

Além da descoberta de um novo tempo para as suas ações, a utilização do leque forneceu 

materiais que fortaleceram a construção da personagem, ou seja: o barulho que o leque produzia 

ao ser aberto, a forma de abanar-se, o modo de apontar as coisas utilizando o leque, tudo foram 

descobertas com as quais o ator aprimorou o seu trabalho corporal. Os outros atores também 

foram apresentando mudanças de comportamentos e aprimoraram a construção de suas 

personagens a partir da inserção de adereços e, posteriormente, de peças de figurinos. Assim, a 

cada dia, novas peças foram inseridas nos ensaios até que passamos a ensaiar com todos os 

adereços e figurinos escolhidos pelos atores. 

A partir das descrições dos atores, eram construídos rascunhos e, a partir dos rascunhos, 

eram elaborados os figurinos requeridos. Como parte das sugestões feitas aos atores, encontra-se 

a utilização de máscaras expressivas. Tenho uma predileção pela arte da máscara expressiva e, 

por isso, sempre a incluo em meio aos processos de montagem que desenvolvo ou como ator ou 

como diretor. Assim, apresentei as possibilidades do uso das máscaras expressivas, os atores 
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aceitaram e, posteriormente, sentiram nos seus próprios corpos, o peso que o uso desse aparato 

impõe a todos aqueles que o utiliza. A máscara foi outra forma de potencializar os corpos dos 

atores, que, usavam máscaras expressivas em quatro, das oito personagens por eles criadas: Dona 

Victa, Mardureira, o Menino Criador e o Ancião. 

A seguir, apresento imagens do referido ator, utilizando alguns adereços como meio de 

exploração da construção de uma de suas personagens e as máscaras das quatro personagens aqui 

mencionadas: 

 

Figura 29 – O ator Diogo Teixeira ensaiando com adereços da Personagem Dona Victa. 
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 30 – Máscara da Personagem Dona Victa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor  
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Figura 31 – Máscara da Personagem Mardureira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 32 – Máscara da Personagem Menino Criador. 

   Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 33 – Máscara da Personagem do Ancião. 

Fonte: arquivo do autor. 
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 Os ensaios seguiram até o dia da estreia que, em função da chuva, não aconteceu. Com isso, 

mais um aprendizado foi possível compartilhar com os atores, a imprevisibilidade presente nessa 

“modalidade teatral” não está restrita a relação com o público, mas também, com a relação com o 

clima que, como foi relatado, pode impedir a ocorrência da encenação. Outras apresentações 

foram realizadas, no entanto, antes que pudessem construir novos aprendizados com as interações 

com o diversificado público das ruas, os atores se dispersaram e assumiram outros compromissos. 

 
 Figura 34 – Os atores no dia em que o espetáculo não aconteceu. (A partir da esquerda: Yoshi Aguiar, Diogo 

Teixeira, Diego Valle e Toni Edson). 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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7.2 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO MORTE E VIDA SEVERINA 

 

Começa o processo de montagem do Espetáculo de Teatro de Rua Morte e Vida Severina, 

muita conversa com grande expectativa e frio na barriga! Há olhares indagadores e vibrantes dos 

atores. Percebo os olhares e leio-os com franqueza e receio. Sei que os olhares podem nos levar a 

entender coisas diferentes do que os corações sentem, podem ser diferentes do que pensam os 

ouvintes participantes dessa esfera criativa na qual a arte é fruto de um trabalho coletivo que 

exige entrega e abdicação. 

Assim como o processo de montagem do Espetáculo Certa Feita, o processo de montagem 

do Espetáculo Morte e Vida Severina foi realizado na Praça Dois de Julho, local mais conhecido 

como Praça do Campo Grande, região central de Salvador. O primeiro processo de montagem foi 

realizado no primeiro semestre do ano de 2013 e o segundo processo começou no final do 

segundo semestre do mesmo ano e terminou no meio do primeiro semestre do ano de 2014. Além 

de serem realizados com diferentes atores em distintas épocas, os dois processos têm algumas 

diferenças que permearam as realizações dos mesmos. 

Dentre essas diferenças, destaco o fato do segundo processo de montagem ser iniciado 

dentro da sala e, somente migrado para a referida praça depois de um curto período de realização 

de atividades. A utilização do espaço fechado foi necessária nesse início de atividades de criação 

porque houve, nos dias e horários marcados para a realização das mesmas na praça, a incidência 

de fortes temporais. Não será novidade dizer que os corpos dos atores, quando trabalhados em 

salas e posteriormente trabalhados no espaço aberto da rua, precisam ser direcionados à 

descoberta de um estado corporal que seja mais adequado ao que se pretende nesse último espaço 

que é marcado por peculiaridades que não fazem parte da atuação nos espaços fechados. 

Como o foco das observações são os comportamentos dos atores no teatro de rua, deixarei 

de lado a parte realizada dentro das salas e, somando algumas impressões dos atores que me 

forneceram seus diários de bordo. Compartilho parte do segundo processo de montagem e as 

reflexões que dele emergiram. Dos sete atores que finalizaram o referido processo de montagem, 

somente quatro deles me disponibilizaram seus respectivos diários de bordos: André Cardoso, 

Eurípedes Fraga, Ricardo Andrade e Wellington Rosário. 
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Os demais atores alegaram que realizaram a escrita dos seus diários de bordos e me 

apresentaram diversos motivos para não terem entregado até hoje. Como essa parte do trabalho é 

pautada no que tenho em mãos, de início, cito um trecho de um dos diários de bordo no qual o 

ator aponta relata suas impressões das atividades corporais, do desafio de dançar e cantar o Jongo 

e Mergulhão e sua relação como um tempo requisitado para a atuação no espaço da rua: 

 
Ser recebido com a energia e a força dos exercícios de aquecimento foi muito bom. O 

jogo do bastão e a percepção do outro, a troca de olhares, a atenção e a prontidão, me 

deram a medida da concepção da direção, o time para a rua e o encontro proposto entre 

os atores. A roda e as brincadeiras com os pés, mesclando as danças e as cantigas foram 

um desafio assustador para mim que tenho uma dificuldade rítmica gigantesca, mas da 

foram que fui introduzido, deu-me uma segurança, sem medo de estar certo ou errado, 

apenas fiz, me joguei e em nenhum momento fui criticado, ao contrário, os outros atores 

me acolheram e a direção sempre me conduziu ao entendimento de cada proposta.
39 

 

Algumas das atividades a que o ator se refere, já foram descritas na apresentação da 

primeira parte dos laboratórios cênicos e, do mesmo modo, na exposição do primeiro processo de 

montagem. Entretanto, o ator também menciona o Jogo dos Bastões que já foi descrito na seção 

anterior. Outro ator também reflete sobre as atividades e, em seu diário de bordo escreve “[...] 

Dentro de um processo teatral, tem que ter corpo, tem que ter voz. Esses elementos que no nosso 

cotidiano passam despercebidos devem ser afinados na construção cênica.”
40 

Nesse momento, 

também cito um relato de um ator que, não comenta sobre as atividades corporais, mas sim, 

aponta para a primeira reflexão construída nas rodas de conversas a partir do texto original Morte 

e Vida Severina, escrito por João Cabral de Melo Neto entre os anos de 1954 e 1955. Assim, o 

relato do ator revisita a constatação de que “somos todos Severinos”: 

 

Hoje, eu estou me retirando. Eu estou saindo da minha cidade do interior e voltando para 

a cidade grande, Salvador; isto, depois de passar 15 dias nela. Por incrível que pareça, eu 

estou lendo o Texto “Morte e Vida Severina” e faço uma leitura minha, uma reflexão 

onde me vejo como Severino. Sair de minha terra natal em busca de bons fluídos em 

outro lugar. As vezes, temos que fazer como o personagem principal da história, temos 

que imigrar. “Somos todos Severinos, iguais em tudo e na sina” essa frase me propõe, 

exatamente, o que estou querendo dizer, mas, posso complementar dizendo que a “vida 

Severina” é mesmo árdua, e que devemos persistir pra conseguir. Leio o texto e descubro 

diversas coisas a cada dia: resignifico a história em minha vida; faço relações com a 

                                                 
39

 Texto transcrito do diário de bordo do ator Eurípedes Fraga. O referido relato foi datado de 16 de dezembro de 

2013. Salvador, Bahia. 
40

 Texto transcrito do diário de bordo do ator Wellington Rosário. Sem registro de data. Salvador, Bahia. 
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atualidade, com os acontecimentos de fora; etc. Teve momentos que correlacionei as 

personagens à pessoas de minha família, na verdade, “somos todos Severinos”.
41 

 

Sim, “somos todos Severinos”, nos identificamos com essa ideia e nos reconhecemos 

imersos nela. Assim, da mesma forma que a personagem central desse texto que é um alto e 

pernambucano, três dos setes atores migraram de diferentes interiores para tentar melhores 

condições de vida na capital do estado. Com o mesmo objetivo, dois dos demais atores, assim 

como eu, já haviam migrado para outras regiões e viveram em cidades diferentes de sua cidade 

natal. 

Cada um dos atores, mesmo que em diferentes proporções, apresentam perfis de uma "vida 

severina": um é afetuoso, dedicado e atento aos demais atores; outro é maior do que aparenta ser, 

tão grande que, quando canta encanta e quando atua voa e preenche espaços vazios dos corações 

do mundo; outro é cansado, mas não vencido pelo cansaço; do mesmo modo que a outra expressa 

ternura mesmo em dias difíceis; outro emocionado, vibrante e intenso, um corpo em festa numa 

festa pessoal cotidiana e genuína; outra sorridente, pondera, reflete e se equilibra entre os 

espaços, as cores e os sons tocados entre os diferentes ambientes; outro duvida, desconfia, 

desafia, propõe, questiona e mescla ternura e valentia. 

Com esse material humano começamos o habitual processo de improvisação das cenas a 

partir da leitura e dos debates estabelecidos a partir do texto original. Os atores não tinham 

personagens estabelecidos, todos poderiam experimentar todas as possibilidades das personagens 

que cada cena sugere ou ainda acrescentar outras personagens criadas no momento da realização 

das atividades corporais. As improvisações não fluíram como o esperado e os atores não pareciam 

dispostos a improvisar depois de terem acessado um texto pronto. 

O processo criativo é assim: imagina-se um conjunto de possibilidades, elaboram-se os 

caminhos, meios para fomentar essas possibilidades e vai para a prática para compartilhar com os 

atores envolvidos com a mesma. Entretanto, em meio as atividades propostas, observa-se que os 

atores estão escolhendo caminhos que vão de encontro aos entendimentos que foram construídos 

nos debates fomentados pelas rodas de conversas. Dentre os comportamentos contrastantes entre 
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 Texto transcrito do diário de bordo do ator André Cardoso. O referido relato foi datado de 04 de janeiro de 2014. 

Eunápolis, Bahia. 



222 

 

o meu entendimento e a compreensão dos atores, menciono os sotaques forçosos que os mesmos 

apresentavam nas improvisações. 

Se somos todos nordestinos falando de um texto nordestino, é necessário inventar vozes 

caricaturadas para falar de nós mesmos? Forçar um sotaque diferente do que já temos como 

próprios das nossas respectivas microrregiões nordestinas? Ao tratar desta questão lembro-me de 

Vargens (2013, p. 72) que, em meio as suas reflexões acerca da expressão vocal dos atores 

observa que “Muitas vezes se quer impor uma voz a um corpo.” Os atores custaram a entender 

isso, houve momentos, em que perdi energia, minha garganta travou, meu coração bateu mais 

acelerado, meus os olhos lacrimejam e minha cabeça parecia se perder entre um turbilhão de 

ideias. Senti meu corpo cansar e por isso, busquei diluir o desconforto acessando reflexões dentre 

as quais cito Spolin (2008, p. 27) que, sobre a relação do diretor com o processo de criação, diz: 

 

Nunca, nem por um só momento, você deve mostrar cansaço ou tédio, pois o diretor sem 

energia, causa mais danos ao espetáculo do que se pode imaginar. Se este cansaço 

ocorrer, é muito melhor parar os ensaios completamente e pedir que o assistente faça um 

ensaio de mesa. Qualquer ator (jogador) sem energia não tem valor, não estabelece 

contato com a atividade que está se desenrolando. O mesmo vale para ao diretor, o qual 

não deve fazer da expressão ‘inspirar os atores’ uma simples frase. 
 

Considerando que a ideia de um assistente de direção não foi aplicada nos processos de 

criação que desenvolvi nos dois laboratórios cênicos, a ideia de “ensaio de mesa” também não fez 

parte das atividades realizadas nos referidos processos de criação. Assim, com as devidas 

adequações, faço uso das descrições dessa autora, para refletir sobre o meu papel como 

coordenador desses processos de criação teatral. E, do mesmo modo, diluo a frustação provocada 

pela não realização e sigo conduzindo o processo criativo, mas, me mantendo sempre atento ao 

que Spolin (Idem, p. 27-28) igualmente assinala: 

 

Na verdade, quando ocorre um relaxamento na energia dos ensaios, seria melhor 

questionar-se. Faça essas perguntas a si mesmo: 1. Estou dando energia suficiente? 2. 

Estou me atendo demais em questões mecânicas / técnicas? 3. Quais atores precisam de 

atenção individual? 4. Eles precisam de mais oficinas? 5. Os ensaios estão muito 

puxados? 6. Estou importunando os atores? 7. Estou atacando-os? 8. Os atores estão 

trabalhando em disputa comigo? 9. O problema é físico ou psicológico? 10. Estou sendo 

apenas um guarda de trânsito? 11. É necessário estimular mais a espontaneidade? 12. 

Estou usando os atores como bonecos? 13. Estou exageradamente ansioso? 14. Estou 

pedindo a eles mais do que eles podem dar neste momento? 15. Estou alcançando / 

atingindo o intuitivo? Se você procurar encarar cada problema diretamente 
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(honestamente) seu próprio talento, espontaneidade e energia podem fornecer inspiração 

para seus atores. 
 

O interessante de tudo isso é que, quando as coisas parecem que vão trilhar por um único 

caminho, sou surpreendido com as mudanças que começam a surgir dos corpos dos atores em 

interação com o coletivo e com o espaço da rua. Comecei a estabelecer as personagens de cada 

um dos atores de acordo com o que eles apresentaram nas improvisações, nas leituras do texto e 

nas rodas de conversas. Com isso, passei a realizar desenhos de cenas e compartilhar com os 

mesmo para que, no momento das improvisações, buscassem se aproximar daquela referência. 

Os ensaios seguiram, os atores sentiram a dinâmica da rua: fosse pela voz, que precisava 

ser melhor adequada e projetada nas cenas; pela energia corporal – que precisava ser mantida 

diante dos acontecimentos que fomentam a dispersão dos atores; pela imensidão de 

possibilidades nas quais a mente se atrapalha; fosse pelas lacunas que outros atores deixam no 

processo, quando faltavam ao ensaio; ou ainda, pelo fluxo pessoal por qual cada ator passou a 

apresentar no processo de interação com a rua. 

Essas diferenças antes não percebidas na sala, começaram a surgir, cada vez mais evidentes, 

e outras, já percebidas, começaram a se estabelecer de forma mais explicita: os cantos coletivos 

não estavam sendo acompanhados por todos os atores; as marcas já estabelecidas em algumas 

improvisações e conversas não estavam sendo seguidas; os corpos dos atores que ainda não 

tinham propriedade e conhecimento do que estão fazendo; e por fim, a ideia do corpo em festa 

que parecia já fazer parte do entendimento corporal dos atores, durante os ensaios na rua, foi 

perdendo força e revelando corpos tímidos e preocupados com as marcas. 

Entendo que é também natural a presença de corpos tímidos e preocupados – diante da 

dinâmica da rua e da exigência que os atores identificaram e fomentaram a partir do 

entendimento do texto original. Não obstante, sei que é necessário despreocupar-se e, 

simultaneamente, procurar vivenciar a poesia das cenas e das situações que foram sugeridas 

como referências para a criação e desenvolvimento cênico, não como uma ordem a ser duramente 

seguida como entendeu um dos atores que assim escreveu em seu diário de bordo: 

 

Fiquei indignado tal cão adestrado, forçado a fazer e repetir a ação. Mas cachorro não 

reflete, apenas segue, baixa a cabeça e obedece. Pensei assim ao final do ensaio, 

principalmente, na dificuldade de levar o exercício teatral adiante com tamanha 
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dispersão. E a música no papel, e os nomes dos colegas, e o giro e o pedido de atenção, 

tudo na rua... Sentir vontade de gritar, seguir sem emoção, apenas seguindo a alcateia. 

Não me contive e por fim questionei. Entendo a necessidade de montar... Mas é 

necessário ser sem prazer e indicado algo que representa alegria?
42 

 

A reflexão desse ator me deixou mais atento para a o entendimento que é preciso construir 

acerca da atuação no teatro de rua e, ainda me levou a reafirmar que, antes de ocupar os espaços 

da rua é preciso entendê-la, pois, é o entendimento da mesma que possibilita que os atores e 

encenadores se apropriem desse espaço dinâmico e imprevisível que é ao mesmo tempo íngreme 

e fértil. Essa apropriação requer investigação, sensibilidade e atenção e é um pressuposto básico 

que deve ser atendido por todos aqueles que pretendem utilizar esse espaço para o 

desenvolvimento harmonioso e criativo de seus projetos artísticos. 

O entendimento da rua é um aprendizado continuado que não cessa com o tempo de 

atuação e interação com a mesma. Por isso, a reflexão sobre as dimensões que o espaço da rua 

possui deve acompanhar as práticas e reverberar nas concretizações dos atores e encenadores 

durante toda a sua trajetória teatral. Seguindo essa premissa, voltei a realizar rodas de conversas 

no final dos ensaios, a fim de, promover reflexões sobre a apropriação das dimensões do espaço 

da rua pelos fazedores do teatro de rua. 

Por entender a rua como um espaço dinâmico no qual as relações são estabelecidas e, a 

todo tempo, atravessadas por um conjunto de informações sonoras e visuais. Defendo que é 

preciso estabelecer, junto ao trabalho com os atores, ambientes que favoreçam a sua desenvoltura 

corporal nesse espaço. Assim, as práticas das danças populares regionais mais uma vez foi 

utilizadas como meio de auxiliar a soltura corporal e a diluição de algumas tensões apresentadas 

pelos atores. Nesse momento, também passei a sugerir que os mesmos procurassem se divertir e 

brincar com as possibilidades de criar novas marcas. Depois de um tempo, os atores passaram a 

responder positivamente a essa proposição, apresentando prazer, disposição e maior 

envolvimento na realização das cenas. 

À medida que os ensaios foram avançando, a necessidade de atores aquecidos, atentos e 

envolvidos com o todo, foi ficando mais evidente. Para driblar as faltas de alguns atores, propus 

ensaios escalonados, trabalhei partes separadas e depois, juntei tudo. Opa! Tinha ator com 

problemas de leitura; tinha ator resistindo as minhas indicações; tinha ator introspectivo que não 
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 Texto transcrito do diário de bordo do ator Ricardo Andrade. Sem data de registro. Salvador, Bahia. 
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responde as minhas perguntas; tinha ator contestando minhas escolhas e as escolhas dos demais 

atores. Era preciso resolver as questões relacionais com esses atores e seguir trabalhando. 

Por acreditar na força do trabalho e trazer como uma forte referência a ligação dos 

dançadores do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho com a terra, o trabalho e a coletividade, 

para envolver os atores nessas referências apresentei metáforas, sugeri imagens oriundas de 

filmes, espetáculos, situações cotidianas, repeti indicações, descrevi os contextos de onde 

emergem essas práticas culturais, correlacionei a atualidade com o passado, recorri ao 

ensinamento trazido pelo Ideograma Sankofa –"nunca é tarde para voltar e recolher aquilo que 

ficou para trás." Assim, fiz os atores entender que sozinhos não seríamos suficientemente fortes 

para seguir na trajetória que havia muito fora iniciada pelos nossos mais longínquos ancestrais. 

Os atores entenderam algumas das referências acionadas, mas, ainda não apresentavam um 

estado de prontidão, uma consciência corporal que ativasse a musculatura e, sem tensão, pusesse 

o corpo pronto para o trabalho. Para sanar essa necessidade, utilizei o jogo proposto pelo 

Mergulhão, então os corpos dos atores começaram a apresentar o estado de prontidão cênica que 

necessária para o desempenho das cenas. Nesse momento, outra questão também requeria 

atenção, a ansiedade costumeiramente apresentada por alguns dos atores. Assim, ao mesmo 

tempo que estimulava a prontidão dos atores, despertando neles uma energia vibrante, também 

orientava que os mesmos procurassem meios para controlar a ansiedade, que é tão prejudicial 

quanto a inércia criativa. 

Aqui repito a ideia de quem cuida do corpo dos atores são os próprios atores. Com o olhar 

externo, propus caminhos, meios para auxiliar nas suas descobertas, aprimoramentos e 

percepções, mas cabe aos atores a identificação dos seus estados corporais e a franqueza com que 

escolhem lidar com seus corpos. Sendo francos consigo e com os outros, os atores podem evitar a 

fadiga e o mal-estar e, da mesma forma, conseguem trabalhar com harmonia para que a 

experiência seja prazerosa para todos. Por isso, dentre as referências apresentadas aos atores, fui 

enfático quando defendi que os mesmos precisavam se espelhar na conduta dos mestres da 

cultura popular brasileira, que não molesta seus corpos durante a realização de suas 

movimentações por terem construído, ao longo dos anos, a consciência de que não precisam 

acionar energias que não contribuem com suas movimentações e evoluções. 
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Assim, sugiro que os atores, cada um a seu modo, preparem seus corpos para desempenhar 

os seus trabalhos cênicos. Proponho que acionem os estímulos pessoais que, florescendo de 

dentro para fora, promovem o aquecimento e prontidão do corpo para a cena. Como já foi 

exposto anteriormente, chamo esse processo de auto instalação. Depois de exposta essa questão, 

foi preciso parar para reconsideramos o caminho trilhado até o momento. Avaliamos a 

possibilidade de adiar o processo para outra ocasião, mas decidimos seguir modificando o que 

não condizia com a nossa vontade de fazer arte. 

Decidimos seguir com mais atenção para o processo. Entre tantas falas e considerações uma 

questão não me saia da mente: o que é ser ator? O que move, envolve e forja um ator? Essa 

questão me possibilitou uma reflexão muito pertinente acerca da condução desse processo de 

montagem teatral que tem como meio de concretização a criação coletiva. Um dos atores que 

vinha apresentando um comportamento agressivo e individualista foi convidado a deixar o 

processo, a partir desse momento as atividades foram melhor realizadas pelos demais atores. 

Em função disso, penso que podemos fazer teatro sem teóricos, sem dinheiro, sem escolas e 

cursos formais, sem maquiagem, sem prédios teatrais e até sem diretor. Mas sem atores não há 

teatro. Os autores ficariam limitados e deixariam suas obras nas gavetas, os diretores e outros 

profissionais das artes cênicas não teriam função e razão para existir. Sem os atores não há teatro, 

mas só com eles também não há. Os atores agregam as funções que os outros profissionais 

desenvolvem no teatro, liga o trabalho dos autores e dos diretores aos diferentes públicos. São os 

elos que somam as verdades de outros às suas próprias verdades. Mas os atores precisam ser e 

estar presentes para que existam, para que sua função seja efetivada com a sua presença física, 

presença de espirito e estado de presença. 

Para auxiliar na desenvoltura dos atores, solicitei que os mesmo construíssem a gêneses de 

suas respectivas personagens, levantando nessa construção o máximo de informações que 

pudessem recolher do texto e somar a sua imaginação. Paralelo a isso, também propus um 

trabalho corporal no qual os mesmos foram direcionados a uma investigação e seleção de 

movimentos e fluxos energéticos que pudessem ser úteis nas composições de suas personagens. O 

referido trabalho corporal consistiu em possibilitar que cada ator criasse uma pequena sequência 

de movimentos e, depois de experimentar algumas possibilidades com os mesmos, formar uma 

grande roda e estabelecer um trajeto de um ponto a outro, apresentando no mesmo o conjunto de 
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movimentos anteriormente selecionados. Depois, voltar a investigar mais possibilidades e em 

seguida repetir a mesma sequência acrescentando um trecho de uma das falas das personagens. 

Compartilhei com os atores algumas indicações a partir do que foi apresentado por cada um 

deles e sugeri que eles aprofundassem esse caminho de composição da personagem através da 

investigação pessoal. Como referência falei que observassem a lógica dos orixás do candomblé 

afro-brasileiro que quando dançam estão narrando a sua saga e imprimindo traços e de sua 

personalidade. Por isso, os movimentos, as falas, os fluxos energéticos e as ações realizadas nos 

laboratórios de composição de personagens devem servir para caracterizá-las e construí-las para a 

atuação e formação das cenas. 

Na sequência do trabalho de composição das personagens, propus que os atores realizassem 

descrições subjetivas, através do qual deveriam compor imagens com as quais  representassem 

suas personagens e, em seguida, tirasse dessa representação o maior número de palavras 

possíveis. E por fim, utilizar aquelas palavras que melhor traduz a composição de suas 

personagens. Propus esse trabalho por acreditar que através de um caminho subjetivo pode-se 

chegar até um ponto de objetividade. Menciono como exemplo, o desenho subjetivo realizado 

pelo ator Wellington Rosário como caminho para a construção de uma das suas personagens: 

 

 Figura 35 – Uma das imagens subjetivas 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de Bordo do ator Wellington Rosário. Sem data de realização. Salvador, Bahia.  
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Dessa imagem o referido ator extraiu palavras como: “barroco, curvas, círculos, destino, 

caminho pelo mundo, fé e devoção”. A partir dessas palavras foi solicitado que o mesmo 

construísse ações e, a partir dessas ações selecionasse aquelas que poderiam acrescentar nas 

cenas que, posteriormente, fossem desenvolvidas. Depois de experimentar diversas possibilidades 

no próprio corpo, o ator começou a descobrir interessantes materiais para incrementar a sua 

composição: 

 

Figura 36 – O ator Wellington Rosário em exercício de composição da personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Nesse contexto de inspiração, alguns atores compartilham, através das redes sociais, 

imagens, vídeos, impressões músicas e tudo que poderia servir de matéria-prima para o 

desenvolvimento de suas personagens. Apresento a seguir a imagem que foi compartilhada pelo 

ator Eurípedes Fraga para anunciar a chegada de sua personagem: 

 

Figura 37 – Imagem composta pelo ator Eurípedes Fraga.    

 

 
 

Fonte: arquivo pessoal do ator Eurípedes Fraga.                                                      Foto: Eurípedes Fraga. 

  

Na legenda da imagem o referido ator escreve “Ele está a caminho...” e em seguida cita o 

seguinte trecho de um poema de João Cabral de Melo Neto: "Lúcido não por cultura, medido, 

mas não por ciência: sua lucidez vem da fome e a medida, da carência". Essa composição 

construída com imagem e poesia, revela a ideia de que a fome e a carência não só matam, mas 

também testam a força daqueles que resistem e lutam por melhores condições de vida.  

Seguindo os seus impulsos criativos, o mesmo ator também registra em seu diário de bordo 

a seguinte impressão: “[...] Os elementos para a composição de Severino estão cada vez mais 

enriquecedores, tenho encontrado sons, passos e ritmos interessantes.” E, na sequência de seus 

registros, apresenta a seguinte ilustração: 
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Figura 38 – Imagens para composição da personagem. 
 

 

Fonte: Diário de Bordo do ator Eurípedes Fraga. 

 

Os demais atores também vão apresentando materiais para a composição de suas 

personagens e, assim, vão agregando novos elementos à suas próprias identidades, somando 

informações obtidas de diferentes leituras de mundo, de vivências e imaginações. Um dos atores 

desenvolveu um olhar para os mais velhos de sua família; outro investigou os vizinhos mais 

velhos; já o outro ator criou a partir da sua própria imaginação e assim, cada um deliberou o seu 
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próprio caminho criativo. Para os atores, mencionei Stanislavski (2011, p. 52) quem, encorajando 

o potencial criativo de seus atores, disse-lhes: “Aprendam a amar seu papel em vocês. Vocês têm 

a capacidade criadora necessária para construí-lo [...]”. 

Os ensaios começaram a serem mais produtivos, os atores estavam mais comprometidos e 

atentos ao todo. Havia mais impulsos criativos, respeito ao espaço do criar e, igualmente, 

importante, havia uma sincronicidade entre os atores que, passaram a apresentar mais disposição 

e mais segurança no desenvolvimento das cenas. Com corpos atentos, inventivos, sensíveis e 

dispostos a contracenar, os atores criaram, se divertiram, refletiram sobre as cenas no teatro de 

rua, se emocionaram com os relatos de alguns atores e suas vivências com a criação de outros 

trabalhos e, assim, gozaram de um ambiente fértil no qual floresceu uma valiosa matéria-prima 

para a continuidade do processo de montagem. 

Um homem acompanhou um dos ensaios, assistindo atentamente a tudo e, no final, veio até 

o grupo de atores, agradeceu a oportunidade e, ao mesmo tempo, nos parabenizou pelo trabalho. 

Também agradecemos a presença e atenção do homem e seguimos o fluxo produtivo até então 

alcançado depois de muito trabalho realizado com os auxílios das práticas do Jongo, do 

Mergulhão do Cavalo Marinho, dos jogos e das improvisações teatrais. Em meio a esse fluxo 

produtivo, o diretor musical, que vinha contribuindo bem menos do que o necessário para as 

construções musicais, abandona o processo de montagem. A partir desse momento voltamos a 

entrar em um ambiente de dificuldades e tensões. O andamento dos ensaios declinou – chovia no 

meio dos ensaios; havia atores com mau-humor; outros atores faltavam sem aviso prévio e assim, 

promoviam o desestimulo naqueles que estavam presentes. Em meio a tudo isso, mais uma vez, 

refletimos como as faltas atrapalham o processo de criação. 

Tive muitas dúvidas e incertezas oriundas da dependência de outros. Entendi que as 

aspirações não concluídas são comuns em um processo em andamento. Mas, ainda assim, tive a 

fadiga das relações desiguais, o cansaço do tempo acumulado e do desejo por fazer as coisas 

acontecerem. Pela primeira vez me senti inseguro diante dos atores, que cobravam uma solução 

para a questão musical. Nesse momento lembrei de Bogart (2011, p. 63) que diz: 

 

Para gerar o entusiamo indispensável, tem de haver algo em jogo, em risco, algo 

importante e incerto. Segurança não desperta nossas emoções. Não é uma tragédia não 

saber o que se está fazendo e não ter todas as respostas. Mas a paixão e o entusiasmo por 

algo o conduzirão pela incerteza. Se você se sente inseguro e não sabe realmente o que 
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está fazendo, tudo bem. Tente apenas trabalhar com interesse na precisão. Seja preciso 

com aquilo que não sabe. 
  

Deste modo, fui recolhendo forças para continuar o processo de montagem. Por causa de 

algumas questões que desconheço, o momento da criação musical de uma das cenas estava 

permeado de tensão e resistência por parte de alguns atores. Nesse momento, três garotos com 

idades entre dez e doze anos, se aproximam do grupo de atores, um deles se sentou bem próximo 

enquanto os outros ficam em pé, mas igualmente atentos ao nosso trabalho. Lembrando do garoto 

que no ano anterior visitou o outro processo de montagem, observei a atitude dos atores. 

O mais inquieto dos garotos logo apanhou duas varinhas de bambu e começou a reproduzir 

o ritmo que queríamos instalar na referida cena. Depois ele conversou com um dos atores e pediu 

para tocar o pandeiro, o ator entrega o instrumento para ele e diz “– Toque baixo para não 

atrapalhar o trabalho dos outros!” O garoto se entreteve com o pandeiro, mostrou-o aos outros 

garotos que, nesse momento se sentaram e começam a conversar. Temendo atrapalhar o processo 

que já estava um pouco tenso, o ator pediu o pandeiro de volta. O garoto o devolveu e continuou 

a observar o trabalho dos demais atores, depois, como se estivesse numa brincadeira habitual, 

saiu cantarolando a estrofe do texto que tentávamos musicar. 

Fiquei pensando como um garoto conseguiu em tão pouco tempo, o que os atores não 

haviam conseguido em dias de trabalho. Foi um processo simples: o garoto escutou o ritmo, 

aprendeu o texto, e depois, se divertiu cantando, enquanto os outros dois garotos somente o 

acompanhavam sorrindo. A partir disso, constatei que, o que faltava nos atores não era uma noção 

musical, faltava escuta e leveza. Esses garotos possibilitaram uma importante reflexão acerca do 

teatro de rua e suas possibilidades de interação. 

No tocante ao trabalho dos atores, acredito que esse foi um momento oportuno para 

reafirmar que, aos atores está faltando a "sabedoria dos meninos". Os atores devem buscar mais o 

sentido que essa frase traz para o seus trabalhos criativos. Pois, quando utilizamos a rua como 

espaço de ensaio e criação cênica, vivenciamos situações que além de nos possibilitar inúmeras 

reflexões teatrais, também nos ensinam muito sobre o nosso papel de artistas de rua. Assim, 

entramos no ultimo mês desse processo de montagem. Tínhamos adereços, algumas peças de 

figurinos e algumas máscaras expressivas agregadas aos ensaios. As cenas estavam desenhadas e 

algumas delas já apresentavam ritmo e fluência. 
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Dentro desse contexto de ajustes e adequações finais, os problemas que mais me 

inquietaram foram: a ansiedade que os atores vinham apresentando ao dizer os textos; a falta de 

entendimento do tempo e do ritmo de algumas cenas; a aparente dificuldade para estabelecer a 

contracena e a resistência no diálogo com o público. Essas questões foram debatidas e refletidas 

nas rodas de conversas estabelecidas no final dos ensaios. Nesse momento compartilhei com os 

atores, parte das minhas experiências com o teatro de rua e, também apresentei relatos e 

experiências de outros artistas e grupos que atuam e desenvolvem teatro de rua no Brasil. 

Entendendo que os próprios atores devem cuidar de si mesmos, sugeri que repensassem os 

seus comportamentos nesse final de processo de montagem. Movido por essa indicação o ator 

Eurípedes Fraga compartilha com os demais atores: 

 

Fui caminhar hoje pela manhã e fiquei um tempo sentado observando o mar, prestando 

atenção no movimento das ondas, sem pressa, com todo o tempo do mundo, ao menos 

foi assim que senti. Pensei muito em nossa ansiedade em cena, a minha em especial. 

(risos) Como as ondas possuem seu tempo, uma após a outra e como tocam a areia, 

como chegam e voltam, há uma harmonia deliciosa. É isso, como pensei muito em nós, 

resolvi compartilhar isso com vocês.
43 

 

Figura 39 – Imagem reflexão. 

 

Fonte: arquivo pessoal do ator Eurípedes Fraga.                                          Foto: Eurípedes Fraga. 

                                                 
43

 Texto transcrito da publicação feita pelo ator Eurípedes Fraga no grupo virtual que foi criado para que os atores 

trocassem informações e sugestões acerca do processo de montagem do Espetáculo Morte e Vida Severina. 

Salvador, Bahia. 
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Pautado nas questões que até aqui foram apresentadas, reafirmo que, antes de se aventurar 

com a atuação no teatro de rua, os atores devem buscar identificar e compreender a dinâmica das 

ruas e, igualmente, devem aprender a se beneficiar com as múltiplas relações que se estabelecem 

neste dinâmico e imprevisível espaço público. Digo isso, por constatar que, mesmo depois de 

vivenciar os trabalhos corporais realizados a partir da inserção das práticas do Jongo e do 

Mergulhão, os atores se portaram em cena como se estivessem entre quatro paredes. Estavam 

desprezando a vitalidade conseguida com as práticas dessas danças populares regionais e, por 

isso, estão tímidos no diálogo com o público e na exploração do espaço da rua. 

Nesse momento fiz minhas as questões que guiaram Martins (2004, p. 19) no 

desenvolvimento de suas reflexões acerca da encanação e do jogo teatral e, assim, também me fiz 

as seguintes perguntas: 

 

Como encenar sem perder a atitude de jogo? Como criar uma dramaturgia que equilibre 

a fala do grupo, a poética dos escritores e o posicionamento do professor como 

encenador? O diálogo dos atores com os diversos espaços e fragmentos de textos por 

meio do jogo teatral pode servir de eixo metodológico para a encenação? 

 

Essas perguntas me ajudaram a entender que o texto Morte e Vida Severina propõe um forte 

universo estético que abarca o ritmo das falas, a interpretação das situações e a postura dos 

atores. Acredito que, à medida que, os atores foram se aprofundando nesse universo, foram, 

igualmente, se distanciando da atmosfera conseguida com os jogos. Deixaram o corpo em festa, 

se tornaram reféns de uma forma e, assim, voltaram para a zona de conforto experimentada na 

caixa cênica e ficaram presos nas convenções desse espaço. 

Olhando o comportamento aqui apresentado pelos atores, fica fácil compreender a reflexão 

pretendida por Martins (Idem, p. 27) quando o mesmo diz que o “espaço se impõe por meio das 

condições que ele oferece para a produção, para a circulação, para a residência, para a 

comunicação, para o exercício da política, para o exercício das crenças, para o lazer e como 

condição de qualidade de vida.” Em outras palavras, reconheço que, dado às proporções do 

espaço da rua e do texto dramático que foi utilizado, o comportamento apresentado pelos atores 

foi fruto das suas próprias escolhas. Assim, avançamos com os ensaios e, do mesmo modo, 

apresentamos a encenação em três diferentes praças da região central da cidade: Praça da 

Piedade, Praça da Sé e Praça Dois de Julho. 
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Figura 40 – Elenco do Espetáculo Morte e Vida Severina. (partindo da esquerda para a direita: Dominique 

Faislon, Marina Lua, Wellington Rosário, Letícia Argolo, Eurípedes  Fraga, Ricardo Andrade e 

André Cardoso). 
 

 

 Fonte: arquivo do autor. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Difícil é saber se o que foi vivido é o que a gente se lembra ou se o que a gente imagina 

foi de fato o que viveu. De qualquer forma, história é o que a gente consegue articular, 

em discurso, do que viveu, do que imaginou, e o que somos capazes de interpretar com 

nossas palavras, nosso corpo, nosso repertorio de imagens e de associações. 

(LIGIÉRO, 2011, p. 89). 
 

 Tenho total consciência do que foi vivido durante o período de realização desta 

investigação que tem como objetivo a articulação de duas danças populares regionais com as 

demandas da atuação no teatrão de rua. Entretanto, apresento esta reflexão feita por Ligiéro, para 

evidenciar que, o conjunto de palavras com que descrevo o Jongo, o Cavalo Marinho, o teatro de 

rua e a articulação entre essas três práticas culturais, resulta do que consegui articular a partir do 

que vivi e do que fui capaz de perceber, compreender e imaginar em meu próprio corpo. 

 Considerando a interconexão entre o vivido e o imaginado, digo que, quando se ouvem as 

batidas dos tambores nos arredores do Vale do Paraíba, facilmente, pode-se imaginar que, em 

algum terreno de terra batida, uma comunidade inteira celebra, compartilha, louva, diverte-se e 

relembra seus ancestrais por intermédio de uma dança que também é realizada numa roda. Uma 

grande roda formada em volta de uma fogueira e animada por tambores, palmas e cantos 

realizados coletivamente por mulheres, homens e crianças. Trata-se do Jongo, uma dança popular 

regional afro-brasileira presente na região sudeste do país. 

 Da mesma forma, quando se ouve uma “toada” presume-se que, em algum lugar do 

terreiro, um grupo de pessoas formou uma pequena roda e nela, estão realizando “trupés” e outras 

movimentações que nascem do amalgamento de diferentes sentidos, mistura de firulas com 

combates, desafios com convites e escárnios com superação de limites. Assim é estabelecida uma 

roda de Mergulhão, dança de aquecimento realizada, especificamente, no começo de uma 

sambada de Cavalo Marinho, um “brinquedo” popular regional oriundo da Zona da Mata que 

compreende os Estados de Pernambuco e da Paraíba. 

 Das práticas do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho recolhi algumas referências para 

a elaboração de uma proposta de trabalho corporal para os atores que atuam no teatro de rua: a 

configuração espacial circular, a confluência do canto com a dança, a relação com o coletivo, a 

energia criativa dos dançadores, a abertura para a interação com seus pares e a disponibilidade 
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corporal – que aqui é assinalada como o corpo em festa, um estado psicofísico em que o corpo 

encontra-se inteiro, desenvolto, criativo e atento ao seu entorno. 

 É certo que, depois de alguns anos de atuação no teatro de rua, os atores podem 

desenvolver o referido estado do corpo em festa, pois, a própria atmosfera da rua sugere, solicita 

e, às vezes, obriga que os atores desenvolvam esse estado psicofísico de inteireza e inventividade. 

Entretanto, o que aqui foi apresentado refere-se ao delineamento de um caminho metodológico 

constituído pela interação entre duas danças populares regionais, os jogos e improvisações 

teatrais como meio de treinamento para os atores que atuam ou desejam atuar no teatro de rua. 

 Tanto o Jongo como o Cavalo Marinho são práticas culturais oriundas de contextos rurais e 

realizadas em áreas abertas, os terreiros. Já o teatro de rua é, em sua grande maioria, realizado nas 

cidades, no contexto urbano onde as ruas são, também em sua maioria, cobertas por asfalto e 

cimento. É justamente nesse chão duro onde se erguem altos prédios e fundam-se incontáveis 

casas, que, em meio ao trafego de carros e a circulação de pessoas de diferentes procedências, os 

atores do teatro de rua concretizam a sua arte. Por isso, com as ações dessa proposta promovo um 

encontro sutil entre a aridez do asfalto e a maciez do barro. 

 Partindo dessa metáfora, exponho o lugar de onde olho e, concordando com Colla (2013, p. 

34) que diz que “Quem olha, olha de algum lugar, e esse lugar, muitas vezes, determina o olhar.” 

Revelo que não olho para a disponibilidade corporal dos atores e dos dançadores a partir de um 

só lugar, mas sim, de lugares dinâmicos que, ora se distanciam – me exigindo uma especificidade 

no olhar – ora se aproximam – me sugerindo e possibilitando o amalgamento de diferentes 

lugares e olhares na construção de um entendimento acerca de corpos tão distintos e tão iguais. 

 Ainda que prevaleça a especificidade de cada olhar e lugar, os outros olhares e lugares 

continuarão intrinsecamente ligados e, por isso, possibilitam a multiplicidade de olhares que são 

configurados a partir da junção do lugar da atuação, da encenação e de processos de ensino e 

aprendizagem teatral. Quando falo dos diferentes lugares de onde olho, leio, interpreto e interajo 

com esses corpos em festa, estou me referindo aos lugares de ator, de encenador e de professor de 

teatro. Assim, as três competências que desenvolvi a partir das vivências artísticas e estudos 

teatrais, deram subsídios para a realização desta investigação. 

 Quando descrevi o Jongo e o Cavalo Marinho em duas das seções anteriormente 

apresentadas, tornei evidente a intrínseca relação entre essas duas atividades culturais e o 
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trabalho. O Jongo está relacionado às fazendas de café e o Cavalo Marinho ao plantio e 

exploração da cana-de-açúcar. Por isso, quando olhei para os realizadores dessa dança afro-

brasileira e desse “brinquedo” popular regional, vi o humano em sua imensa capacidade de 

transformar ambientes, contextos e estruturas. E, partindo dessa observação, constatei que é no 

terreiro que o peso do trabalho é convertido em festa e o coletivo se faz importante.  

 É por intermédio da coletividade que as crenças religiosas, a necessidade de lazer 

comunitário, a ligação com o trabalho e, de certa forma, os desejos de estabelecer críticas e 

mudanças sociais ganham sentidos. Assim, saliento que, as danças populares regionais se 

estabelecem e se reafirmam como atividades culturais dependentes do senso de coletividade. 

Sozinho não se dança uma Ciranda. Um dançador pode realizar um ou outro movimento, entoar 

um canto para cirandar, imaginar uma roda com diversas dimensões, mas só conseguirá 

desenvolver esta dança em grupo, com a junção de diversas mãos. 

 Sozinho pode-se criar uma bela canção e espalhá-la para o mundo, disponibilizá-la para 

todos que queiram ouvir; sozinho, pode-se também pintar quadros, forjar metais, talhar madeiras, 

esculpir pedras, moldar barro e construir obras que, posteriormente, podem ser compartilhadas 

em vias públicas ou confinadas em espaços privados como estúdios, ateliês e galerias de artes. 

Individualmente e sem a presença de outros humanos, pode-se ainda escrever romances, ensaios e 

poemas que possivelmente serão expostos à apreciação de um incomensurável número de pessoas 

ou ficarão restritos ao deleite de quem os concebeu. 

 Do mesmo modo, é possível desenvolver outras formas de danças que não são oriundas de 

contextos populares e, sozinho, criar coreografias simples ou complexas que partam de diferentes 

estímulos sonoros ou do próprio silêncio. Entretanto, o mesmo não acontece quando se trata das 

práticas das diferentes danças populares regionais que, geralmente, estão fundamentadas no 

trabalho coletivo, na fé e nas festas relacionadas aos ciclos das plantações e das colheitas. Os 

impulsos que movem as práticas das danças populares regionais são potencializados pelo senso 

de coletividade que é cultivado pelos seus realizadores. 

 Quando trago as referências do terreiro para o asfalto, traço um trajeto para promover o 

despertar de um corpo em festa no teatro de rua e centro o olhar nos humanos que corporificam 

as diversas dimensões dessas danças populares regionais por intermédio da interação com os seus 

pares. Neste sentido, a primeira articulação que estabeleço entre as práticas dessas danças 
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populares regionais e a atuação no teatro de rua, é permeada pelo reconhecimento da natureza 

coletiva que também está presente no fazer teatral como um todo. Afinal de contas, não existe 

teatro sem público. 

 Na validação da natureza teórico-prática desta investigação, transpus para a prática teatral a 

importância do coletivo, e assim, além das práticas das danças populares regionais, propus alguns 

jogos que convidam os atores a atentar-se para a expressão do grupo em que estão inseridos. A 

prática dessas danças, quando somadas ao desejo de aprimoramento da capacidade expressiva dos 

atores, teve resultados que comprovaram a pertinência desta proposta de trabalho corporal para os 

atores que atuam ou desejam atuar no teatro de rua. 

 Com a elaboração de uma proposta de treinamento para atores, fui direcionado à caminhos 

de observações nos quais aprendi que, para entender, refletir e trabalhar com as referências 

corporais oriundas de contextos rurais e, da mesma forma, do contexto da rua, é necessário apurar 

o olhar e agregar o que é físico, psicológico e intelectual. Assim, busquei entender o que anima os 

corpos dos dançadores do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho e, da mesma forma, o que 

impulsionam os atores que escolhem a rua como um local propício para o desenvolvimento de 

suas artes teatrais. 

 Em meio ao meu caminho investigativo, constatei que todas as propostas que são 

direcionadas ao trabalho dos atores, são reféns do desejo, do entendimento e da disponibilidade 

que só os mesmos podem comprovar e experimentar em seus corpos. Somente os atores 

conhecem intimamente as dicotômicas sensações que perpassam seus corpos no cumprimento de 

seu oficio e, por isso, independente da proposta apresentada, eles serão sempre os principais 

responsáveis pela preparação dos seus próprios corpos. Entretanto, também é necessário 

estabelecer alguns parâmetros com os quais os atores possam trabalhar e explorar as suas 

possibilidades criativas. 

 Foi justamente para atender a necessidade de estabelecer parâmetros para uma atuação no 

teatro de rua, que me ocupei em investigar algumas danças populares regionais e, posteriormente, 

passei a fazer conexões entre essas danças e o trabalho dos atores no teatro de rua. Na mesma 

medida, fui vivenciando as sensações que afloraram e reverberaram em meu próprio corpo de 

ator. Por vezes fui arrebatado e, antes mesmo de criar consciência, já estava completamente 
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envolvido por uma energia festiva, ritualística, singular e plural e, por isso, identifiquei o estado 

corporal aqui referenciado como corpo em festa. 

 Esse estado corporal foi o parâmetro apresentado aos atores para que os mesmos 

construíssem caminhos nos quais atuassem com desenvoltura, liberdade e atenção. Esse estado 

corporal é desenvolvido no corpo através da repetição das atividades corporais que foram 

nomeadas, organizadas e descritas em anteriormente. Entretanto, antes da repetição das atividades 

corporais, existe a necessidade de acessar e buscar entender os diferentes contextos que foram 

listados ao longo desta investigação. 

 Para construir sentidos com as práticas corporais, é preciso entender que, sem acessarmos o 

passado não entendemos o presente e nem projetamos o futuro; é preciso entender que, ao dançar, 

não só desenhamos as figuras do nosso tempo no espaço, mas também, acessamos a cultura que 

nos antecede, nos norteia e nos alimenta; é preciso entender que o teatro de rua no Brasil, é antes 

de tudo, uma arte viva, dinâmica e diversificada – que tem um legado histórico forjado de festa, 

resistência cultural e contestação social. Também é necessário que os atores entendam que a rua é 

um local de encontros, desencontros, partilha, trânsito e movimento, por isso, nunca se está 

sozinho quando se atua na rua. 

 No momento em que estabeleço as considerações finais deste registro de impressões e 

reflexões acerca do Jongo, do Cavalo Marinho e dos atores inseridos no teatro de rua, lembro-me 

do dia em que estive girando em um grande carrossel. Recordo-me que, à medida que girávamos, 

eu ia observando os diferentes lugares que, a cada passagem, pareciam virar outros lugares, mas, 

na verdade permaneciam os mesmos, pois, as mudanças aconteciam em meu corpo que, depois de 

girar continuadamente, ficou embriagado com as sucessivas rotações do carrossel. Por fim, com a 

percepção espacial alterada, desci do carrossel, busquei segurança na estabilidade do chão e 

iniciei um novo caminho. 

Recorro a esta lembrança, para expor o lugar no qual foi possível chegar com as 

articulações entre a prática do Jongo e do Mergulhão do Cavalo Marinho com os jogos e as 

improvisações teatrais no teatro de rua. E assim, revelo que a sensação experimentada na saída do 

carrossel é similar ao que sinto com a conclusão do registro desta investigação em que utilizei as 

práticas dessas duas danças populares regionais como matéria-prima para a elaboração de uma 

proposta de treinamento corporal para os atores que atuam ou desejam atuar no teatro de rua. 
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Assim, com a percepção alterada pelas possibilidades encontradas no caminho investigativo que 

fiz até aqui, saliento que esta investigação oferece também, uma base a partir da qual trilharei 

novos caminhos. 

Apresento essa expectativa de continuidade desta investigação por entender que as 

proposições aqui levantadas suscitam a realização de novas práticas, nas quais as questões que 

aqui ficaram sem respostas sejam amadurecidas. Deste modo, torno evidente que ainda há uma 

longa trajetória a ser percorrida com as articulações que foram tecidas. Essas articulações não se 

esgotam, porque, à medida que são revisitadas, geram novos impulsos e fomentam a continuação 

ou realização de novas investigações. 

Dentre os impulsos aqui mencionados como possibilidade de continuação desta 

investigação, cito a necessidade de estabelecer mais reflexões teatrais acerca do trabalho dos 

atores que atuam no teatro de rua, mas focando no tratamento da palavra dita e cantada como um 

meio de treinamento e aperfeiçoamento do potencial vocal desses atores. E, do mesmo modo, 

exponho o desejo de investigar a utilização de máscaras expressivas como um meio de 

potencialização do corpo dos atores que atuam no teatro de rua. 

Por fim, saliento que sempre é preciso revisitar as seções anteriores e rever as reflexões e 

descrições nelas compartilhadas. Posto que, somente assim, poderá se refazer as pistas que 

nortearam os caminhos; entender o teatro de rua como uma prática artística de ilimitadas 

possibilidades; rever e se reconhecer no Jongo, uma dança popular regional afro-brasileira; e, da 

mesma forma, inquietar-se e deslumbrar-se com o Cavalo Marinho, um “brinquedo” popular 

regional forjado entre o trabalho, a fé e a festa. 
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APÊNDICE A – TEXTO CERTA FEITA 

 

 

Cortejo Inicial: (Os atores cantam e dançam convidando os transeuntes para acompanha-

los no trajeto em direção á roda) 
 

O carro de boi chorando / Pelas pedras das estradas / Seu pranto vai ressoando / Nas caatingas 

devastadas / A memória de quem foi / Vai lembrar o que é o boi / Durante toda jornada / Eu só me 

seguro no seu cabide / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Eu só me seguro no seu cabide / 

Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer 

Pode vir de Gana, Nigéria ou Guiné / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Mané diz : tu 

veio / Tu vem porque quer / Pode vir de Angola, do Congo ou a pé / Mané diz : tu veio / Tu vem 

porque quer / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Pisando nas trilhas onde a gente foi / 

Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio 

/ Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi 

/ Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi 

 

Instalação: (Os atores cantam, se divertem, formam a roda e arruma o espaço, chamando o 

público para perto ou pedindo para abrir mais a roda). 
 

U, u, uhu, u bada, badá / u, bada, badá. U, u, uhu / E certa feita me disseram que o azeite só pega 

no ponto certo se está calma a criatura / E me ensinaram que o melhor aprendizado aquele que dá 

deleite, não cabe numa escritura. 

U, u, uhu, u bada, badá / u, bada, badá. U, u, uhu / E certa feita me disseram que a pimenta no 

olho da pessoa certa nos refresca a ironia / E me ensinaram que conselho não se vende, se a 

mente é porta aberta, conselho dá até cria 

U, u, uhu, u bada, badá / u, bada, badá. U, u, uhu / E certa feita me disseram que a língua não tem 

osso e quebra osso, se a palavra é mais ferina / E me ensinaram que quem quer falar escuta, para 

não ficar a mingua e adiantar a sina. 
U, u, uhu, u bada, badá / u, bada, badá. U, u, uhu... (Os atores aceleram perdem o compasso e 

acabam a música) 

Thair: Ai é esculambandagem! 
Zerê e Bomani: Ah! 
Todos: (Falando para o público) Senhoras e senhores! (Cantando) Senhoras, jovens, senhores - 

Caros apreciadores / Gratos com sua presença a, a, a - Falamos da desavença / Cercada de mil 

amores / Tradição, modernidade / Faces da mesma moeda / Quem não anda não tropeça - Cria 

calo ou leva queda / O passado nos ensina - Nos atiça e nos arreda / E nessa canção singela - 

Nossa trama se enreda 
Thair: Eu sou Thair conservador 

Zerê e Bomani: É o pai 
Zerê: Sou Bomani observador 

Zerê e Thair: Onde puxa ele vai 
Zerê: Eu sou Zerê questionador 
Bomani e Thair: Se deixar ele sai (Bomani saída roda) 
Thair: Certa feita me disseram que filho se cria em casa 
Zerê: Eu quero ver o mar, eu quero ver o mar (bis) 
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Thair: Certas coisas nessa vida são difíceis de escolher 
Zerê: Eu quero ver o mar 
Thair: Eu quero boi brincar 
Zerê: Eu quero ver o mar 
Thair:Eu quero boi brincar 

Zerê: Feita a vida a agente cresce e logo, logo cria asas 
Eu quero o boi brincar, mas também quero voar. 

 

Cena I – Vai buscar o boi. 

 

Thair: Que historia é essa de voar Zerê? Com o nosso brinquedo agente voa sem sair do lugar. E 

este quilombo é nosso meu filho. Aqui nascemos, crescemos, resistimos e vivemos Zerê! Agora 

deixe de esculambandagem e vai pegar o boi! 
Zerê: O boi! Ih! É, é!  Eu já lhe dei a benção hoje meu pai? 
Thair: Oxalá te dê boa memoria e lhe crie para o bem! Agora vá, vá pegar o boi! 
Zerê: Ô meu pai! Lembra das fitas que o senhor pediu pra cortar? 

Thair: Sim! O que é que tem? 
Zerê: Cortei em três tamanhos: pequeno, médio e grande. 

Thair: Sim, sim, agora vai buscar o boi que tá todo mundo esperando a brincadeira começar. 
Zerê: Também coloquei guizo, cortei tecido... 

Thair: Simbora rapaz, deixe de tanta enrolação e vá pegar o boi. 
 

Cena II – O Povo tá falando 

 

Dona Victa (Entra na roda cantando): Quando Jesus passar eu vou atrás eu vou atrás... Boa 

noite seu Thair! 

Thair: Boa noite Dona Victa! 
Dona Victa: Já orou hoje? 
Thair: Eu oro todo dia Dona Victa! 

Dona Victa: Louvado seja! Tem que vigiar seu Thair! Esse mundo esta em trevas! 
Thair: Mas o que é isso? 

Dona Victa: Vigie seu Thair, vigie! E olhe! Chegue aqui um pouquinho! 
Thair: Fala Dona Victa! Se eu ficar andando assim acabo dando a volta no mundo. Quem anda 

demais voa! E pedra que muito rola não cria limo! 

Dona Victa: Limo! Quem não quer criar limo é a cabeça de seu filho! 
Thair: Ê vizinha por que anda com esse tracejado todo? 
Dona Victa: Eu ando na linha de Jesus! Percorro os traços que ele criou, sou uma mulher correta! 
Thair: Mas se a senhora parar um pouquinho eu te escuto melhor! 
Dona Victa: Tá bom, parei, venha. Pare. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço pediu ao 

pai que lhe desse toda a sua parte na herança e saiu pelo mundo. Gastou todos os seus bens 

vivendo dissolutamente! Tá aqui ô no livro dos livros - Lucas 15... 

Thair: Isso eu sei Dona Victa é a parábola do filho pródigo! 

Dona Victa: Mas você já sabe do seu filho? 
Thair: O que foi Dona Victa? 
Dona Victa: O Zerê anda com uma ideia pra lá de esquisita! 
Thair: Mas que ideia Dona... 
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Dona Victa: Eu não sei de nada é o povo que está dizendo e você sabe que a voz do povo é a voz 

de Deus! 
Thair: Sim, sim, sei Dona Victa 
Dona Victa: Pois bem seu Thair! O senhor acredita que seu filho Zerê tá querendo construir... 
 

Cena III – O Boi Bakari 

 

Zerê: Aqui o boi meu pai! 
Thair: Bakari! Que belezura tá ficando este boi! Depois agente termina essa conversa viu Dona 

Victa! Agora vou me ocupar deste boizinho... 
Dona Victa: Pois bem seu Thair eu só te digo uma coisa: vigie, vigie Seu Thair! (Dona Victa sai 

da roda, seu Thair entusiasmado com o boi canta). 

Vem cá meu boi, acende o facho / Me carrega sonho antigo, me mostra como eu te acho (bis) / Tô 

na cidade só tem maldade da imaginidade que é meu boi brincar / Tomo atitude, sem fé nem 

saúde e a imaginitude é ver meu bi dançar / E sai da frene que este boi é muito brabo / E sai da 

frente que este boi vai te pegar / Ê boi se parar já foi nessa brincadeira ninguém quer perder / Ê 

boi deixa pra depois, lembra que nem todos tem o que comer / Nem o que lavar, com o que 

brincar se quer viver. 

 

Cena IV – Não quer mais Brincar? 

 

(Bomani volta para a roda, pega alguém da plateia para brincar, canta junto com o pai 

novamente a música até Seu Thair sair da roda. Bomani acompanha a pessoa até o lugar 

onde ela estava e volta a brincar freneticamente). 
Zerê: Chega! Eu não quero ser mais o boi da brincadeira! 

Bomani: Logo agora que o brinquedo tava ficando bom! (Pergunta para o público) não tava 

bom? 
Zerê: Só se for pra você! De hoje em diante não sou mais o miolo deste boi. 

Bomani: Não entendi aonde você quer chegar com essa conversa! 
Zerê: Claro que você não entende! Sempre sou eu que faço as coisas! Corto as fitas do boi, prego 

os guizos, arrumo o tecido. É Zerê faz isso, Zerê faz aquilo, cadê o boi, já trouxe o boi, limpou o 

boi, o boi, boi, boi... 

Bomani: Isso é tradição da nossa família! Não ver como é bonito essa gente toda reunida 

apreciando nosso boi? Vai dizer que você não gosta de ver e viver essa comunhão, fazer parte 

dessa tradição? Esse boi minha gente, vem de muito tempo atrás, foi do pai do bisavô, que passou 

pro meu avô, vindo do tataravô, passando para o meu pai e agora é nosso. 
Zerê: Reconheço a tradição, mas quero coisas novas! Coisa do meu tempo! 

Bomani: Mas o que é isso Zerê? Esse boi também é do nosso tempo, faz parte da nossa história e 

da história deste quilombo. 
Zerê: Eu sei! Mas tenho dois caminhos e preciso escolher! Ou permaneço aqui no quilombo e 

continuo como miolo do boi. Ou saio. Se você gosta tanto da tradição não vai ter problema em 

ser o miolo do boi. 

Bomani: Que ideia de girico é essa, meu irmão? 
Zerê: Tá decidido! Vou sair por ai, conhecer novas pessoas, outras terras, outros ares. E vou 

começar pelo mar. Bem que você poderia me acompanhar! Imagina só nós dois cruzando os 

mares, cortando os ventos a todo vapor, ouvindo o canto doce das sereias, ouvindo histórias de 
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pescadores, contando histórias de piratas e seus baús cheios de ouro e pedras preciosas. Bomani! 

Você nunca sentiu vontade de conhecer o mar? 
Bomani: Não! Mas da maneira que você falou me deu até vontade de conhecer... 
Zerê: Então Bomani, vem comigo meu irmão, vamos conhecer o mundo e experimentar as 

sensações que o mar pode nos dar. 

Bomani: Não posso. Meu lugar é aqui em nosso quilombo, com a nossa gente, transmitindo a 

alegria da nossa família para todos, como nosso pai sempre quis. E você deveria fazer o mesmo. 

Aliás, esse troço aí que você está construindo, logo, logo nosso pai vai descobrir e eu já sei como 

tudo vai acabar, tô fora dessa sua aventura. 

Zerê: Mas você não vai contar para o nosso pai, vai? 
Bomani: Tô indo agora. 
Zerê: Espera! Vamos fazer um acordo. 

Bomani: Acordo? Painho diz que quem faz acordo é político ou traíra, ou talvez os dois, você é 

qual Zerê? 
Zerê: Não me chame de traíra! 
Bomani: Quem faz acordo é Ganga Zumba, sou mais Zumbi. 

Zerê: Mas Zumbi, pra ser quem foi, teve que viver sem paradeiro, igual fantasma pra ninguém 

achar, e se ele, Ganga Zumba, e outros tantos como nossos antepassados não tivessem fugido, até 

hoje teria escravidão. 
Bomani: E do que você está fugindo Zere? 

Zerê: Estou fugindo de aceitar um destino como dado. É na mudança que a gente cresce. 
Bomani: A gente cresce é junto, não separado, partido! 
Zerê: Eu não vou abandonar vocês, mas preciso de outros horizontes, e vou falar bem bonito do 

boi por onde eu velejar. 
Bomani: E vai falar como? 

Zerê: Vou falar da alegria do povo, vou falar de vovô, de como pai virou mestre, em todos os 

mares que eu ancorar vou cantar um pedaço das canções para ver o brilho nos olhos de todo 

velejador, viajante e pescador. 

Bomani: Isso não é certo! Vou contar tudo pro nosso pai! 
Zerê: (interrompe) Bomani! Você não vai contar nada! (começam a disputa no repente) 

Bomani: Nossa corrente se constrói na tradição 

Zerê: Eu sigo em frente e do meu sonho lanço mão 

Bomani: Você bem sabe nosso boi é centenário 
E ninguém nessa família chegou a pensar o contrario 

Zerê: Mas meu destino pode até ser diferente 
Quero conhecer o mundo e quero ver o mar de frente 

Bomani: Esse tipo de aventura só cabe na fantasia 

Se aquiete, tome prumo, espere chegar seu dia. 

Zerê: Se eu esperar desisto e daqui eu nunca saio 
Meu futuro é criar asas, não quero virar lacaio. 

Bomani: Você pense no desgosto que vai dar para painho 
Também vou sentir sua falta faça aqui o seu caminho 

Zerê: Meu caminho é liberdade, meu desejo é persistente. 
Também vou sentir saudades, mas não há quem me contente. 

Bomani: Nossa corrente se constrói na tradição 
Zerê: Eu sigo em frente e do meu sonho lanço mão 
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Bomani: Nossa corrente se constrói na tradição 
Zerê: Não conta nada pro pai não, Bomani! 
Bomani: Ele vai saber de qualquer jeito. 
Zerê: Mas não pela sua boca. Eu mesmo conto, mas antes preciso arrumar umas coisas. 
Bomani: Aproveita e arruma o juízo! Arruma um jeito de contar essas historias todas aqui! 

Zerê: Bomani! O pai morre se souber de qualquer jeito. 
Bomani: Ôxe, e quem vai matar? 
Zerê: O coração Bomani! O coração! Agente pode acabar brigando feio e ai já viu né? Por isso 

prefiro sair sorrateiro como Zumbi e quando a saudade apertar mais que nó de marinheiro eu 

volto. 
Bomani: E como você vai saber meu irmão? 
Zerê: O tempo vai me dizer... 

Bomani: Eita quanta besteira de mar! Se livra dessa ideia maldita! 
 

Cena V – O encontro com Mardureira, um bêbado com olhos de mar. 

 

Mardureira: Maldita pra quem??? Cê tem gota, Bomani? “as águas vão rolar, garrafa cheia eu 

não quero ver sobrar. Saca, saca, saca, saca rolha, sacou? 
Zerê: Lá vem o Madureira pedir dinheiro!!! Pai tá aqui não. Raspa daqui Madureira! 
Mardureira: Agora é assim, enxotando, xingando? Tá tudo errado, Zerê! Pois vou contar... 

Bomani: De novo não Mardureira... 

Mardureira: Óia pra Bomani! Quando você era pequeno, você gostava safadinho, agora criou 

pentelho, tá de cangote grosso, butô ovo na boca e vem falar “Be bobo bãobabubeiba!!!” 
Zerê: Mardureira, a gente não tem tempo não, e estamos no meio de uma discussão importante. 

Mardureira: Então escuta Zerê! Porque essa é para você. Se lembrar de algum pedaço, pode 

cantar mais eu. (Canta) 

Me locomovo sobre o lombo dum jumento 

Contando meu sofrimento pra quem quiser escutar. 

Vim da caatinga, regado à farofa e pinga. 

E esse mundo que me xinga, agora vou criticar 

O mal que hoje se espalha na cidade 

É a tal mudernindade que só vem azucrinar 

Não sei pra quê desinventaram o boi 

Motor com quatro rodas não sei pra que foi  (bis) 

Seu Januário fazia tudo de cabeça 

E que ninguém se esqueça, nunca errou nem sentiu dor. 

Mas hoje vejo que todo mundo se bate 

Com esse cão que só não late chamado computador 

No nosso mundo poucos comem todo dia, 

Mas com tecnologia se gasta que é um horror. 

Não sei pra quê desinventaram o boi 

Motor com quatro rodas não sei pra que foi  (bis) 

E vocês vejam que até o empregado 

Tem os seus dias contados para entrar em recesso 

Porque hoje em dia tudo é robotizado 

Desde a escada ao cadeado, é a norma do sucesso. 
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O homem aqui não pestaneja um só momento 

Para comprar armamento e ainda diz que isso é progresso. 

Não sei pra quê desinventaram o boi 

Motor com quatro rodas não sei pra que foi  (bis) 

Mardureira: (para o boi) – Bakari! Bakari! Levanta, boi Bakari, levanta e vê se me pega! Eu, do 

jeito que tô, te pego, dou um nó de rabo a chifre, vem boi, vem pegar eu! Vou fazer um colar com 

suas tripas! Dou outro nó de chifre a rabo! Vou pegar tua bexiga pra brincar Mateo Vaquejador 

(para o público) preciso de uma Catirina! Vumbora boi, que eu já tô quase arrumado (solta 

beijos para uma ou varias mulheres no público), vem boizinho, vem! 

Zerê: Ficou doido, Madureira? Não tá vendo que não tem ninguém dentro desse boi? 
Mardureira: Tá tudo errado, Zerê! Desde quando precisa ter gente dentro de boi? 
Mardureira: Pra levantar boi tem que ter é alma Zere! Alma de brincante! Tu já teve alma de 

miolo, alma de brincante de boi, mas agora... o mundo lá fora é muito safado menino! 
Bomani: Também acho. 
Zerê: Que é que você tem com a minha vida? 
Bomani: O que tenho com a minha! Aqui no quilombo cuidamos uns dos outros! Está 

esquecendo isso Zerê? 
Zerê: Eu já sei me virar sozinho meu irmão. 

Mardureira: Mas tem que ter três cocos pra encarar o mundo de frente! Eu conheci o mundo e 

não gostei! 

Zerê: Você conheceu nada Madureira! Você só conhece cachaça. 
Mardureira: Essa petulância não se cria no meio do mar... 
Bomani: Você conhece o mar, Madureira? 

Mardureira: Conheço a alma! A que navega e a que afunda! Conheço bosta também, essa boia! 
Zere: Você me ensina? 

Madureira: A boiar? 
Bomani: Ensina ele, Madureira. 
Mardureira: Outra hora, quem sabe, quando a maré baixar, agora vou tomar uns tragos, 

aproveitar que não tenho a “gota”, e encher o caneco. E pra você Zerê, eu digo uma coisa: se 

empinar o nariz assim no meio do mar, a onda te devora! Aprende com teu pai menino, 

humildade é um escudo. 

Bomani: Escuta ele, Zerê, escuta! 

Zerê: É muita gente dando pitaco. O povo falando por aí, Bomani querendo contar pro pai e 

ainda vem Madureira me dar lição de moral, é demais pra mim! 
Mardureira: Seu pai já sabe, Zere! 
Zerê: Quem contou? 
Mardureira: Precisa contar? Cê tá com o olho mareado, já não tem mais alma de brincante de 

boi. O velho pode não saber o detalhe, mas já desconfia... 
Zerê: Pai desconfia de tudo! Mas se ninguém contar, né Bomani? O detalhe fica guardado. 
Mardureira: Tá tudo errado, Zerê! 
Zerê: Então você conhece o mar Madureira? 
Mardureira: O mar tem coisas boas: tem peixe grande, pequeno, pequenininho, tem golfinho, 

baleia, tem pititinga, (boa pra tomar com mé), tem estrela do mar igual à estrela do céu, assim 

cheinha de ponta (sorrir) o mar alimenta os homem, mata a fome, mas também tem mironga, tem 

demanda, tem mistério. É o saber que conta! Imagina você sozinho no meio de um mundo de 

água, sem terra firme, sem parada, no mar só tem o balanço, que te puxa, te empurra, te puxa, te 
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empurra, puxa, empurra, puxa, empurra... você até tenta remar, mas se num sabe, num tem força! 

Mar também tem desventura Zerê! E olhe! Hoje eu não vim pedir dinheiro não, vim só te dizer 

isso! (sai). 

Cena VI - Jogo de Irmãos 

 

Zerê: Viu só Bomani! Madureira também já foi no mar e voltou pra viver aqui! 
Bomani: Madureira já foi a muitos lugares Zerê! Mas a história dele pode não se repetir com 

você! E ele tá certo: Painho já me perguntou se eu sabia porque tu andameio estranho... 
Zerê: E você, que disse? 

Bomani: Disse que era coisa de amor, de paixão, e não menti, não é? Promete que se cuida? 
Zerê: Prometo, mas ainda falta tempo, tem muita coisa pra fazer e você pode ajudar. 
Bomani: Já disse que não concordo com essa ideia! Mas o que não tem remédio, remediado está! 

Me diz ai, Ajudo como? 
Zerê: Preciso cortar tecido, dar os nós, testar a resistência, ver o prumo, apurar as medidas, testar 

manivela, pegar âncora, pregar as tabuas da borda, colocar os parafusos da frente, é tanta coisa... 
Bomani: Calma, calma! Eu faço o quê? Disso tudo que você falou eu não sei fazer nada! 

Zerê: Eu te ensino! Vem puxa aqui. Setudo correr como eu planejei, em breve vou conhecer 

outros mundos, vou falar do Boi Bakari, vou falar do nosso paievou falar de você. Nãovou 

esquecer ninguém! 
Bomani: Vai falar o que de mim Zerê? 

Zerê: Sei lá! De tantas coisas, das nossas brincadeiras de criança, (começa um jogo) lembra? 
Bomani: Zerê! (Entra no jogo proposto pelo irmão, até chegar a aparente exaustão) Você 

tinha que esquecer essa ideia, Zere e continuar aqui em nosso quilombo! 

Zerê: Meu desejo não deixa esquecer não Bomani. Eu quero ver o mar! 
Bomani: E será que o mar quer lhe ver? 

Zerê: Isso eu descubro lá, navegando. Olha meu irmão você tem que me ajudar a esconder do 

pai. Como diz Dona Victa “Vigie!” Não deixe o pai ver, entendeu? 
 

Cena VII – Tenho um plano pra voar. 

 

Thair: Pai ver o quê Zere? 

Bomani: O que eu já disse pai! Zerê tá de namoro, só quer saber de chamego. 
Thair: E desde quando se esconde namoro nessa família? Se era isso Zerê, você podia ter me 

falado, oxe! 

Zerê: Meu pai, é que... 
Thair: A felizarda tá aqui Zerê? Vamos ver seu adivinho! É essa aqui (apontando alguém do 

público) 
Bomani: Não meu pai! 
Thair: Então é aquela! (Escolhendo outra) 
Bomani: Não é bem isso, é que... 
Thair: Então é esta! (Escolhendo outra) 

Zerê: Meu pai! 

Thair: Pode falar Zerê! Eu já estava preocupado pensando um monte de coisas, sabe como é a 

cabeça de um pai né? Mas é namoro! Que coisa Zerê! 
Zerê: Pai eu vou embora. 
Bomani: Zerê assim não! 
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Thair: Embora Zerê? Mas já? Nem bem conheceu a moça e já quer casar? 
Zerê: Não tem moça nenhuma, pai. Vou embora sozinho. 
Bomani: Vou pegar um pouco de água! (sai) 
Thair: Como assim Zerê? Vai pra onde e por quê? 
Zerê: Vou embora pelos caminhos do mar. 

Thair: Do mar Zerê? Mas que ideia é essa, meu filho? Não sabe dos perigos que tem o mar, não 

sabe que... eu se Zerê. – Os pais criam os filhos pro mundo – mas não tá certo apressar as 

coisasmeu filho. Você lembra da história do homem sem sorte filho? Essa história eu já contei pra 

você e seu irmão! Onde está Bomani? 

Zerê: Ele foi pegar água! Eu vou chamar meu pai! 
Thair: Espera, senta ai! (chama) Bomani! Bomani! (pede ajuda do público) 
Bomani: (Entra com ar de preocupado) Me chamou meu pai? 

Thair: Chamei sim, senta ai na outra ponta do triangulo! 
 

Cena VIII – Conto do Homem sem Sorte 

 

Narrador 01: (Canta)      História memória, 

      Nosso elo é tão forte 
      Cruel trajetória de um homem sem sorte 

Todos: (Cantam)              História memória, 

      Nosso elo é tão forte 

      Cruel trajetória de um homem sem sorte 
Narrador 01: Ô sei iêi 
Atores: Hei, hei 

Narrador 01: Ô sei iêi 
Atores: Hei, hei 

Narrador 01: (para o público) Ô sei iêi 
Atores: Hei, hei 
Narrador 01: Certa feita um homem estava muito infeliz por se achar a pessoa mais sem sorte do 

mundo. Ele começou a se lamentar e a se queixar com todos à sua volta. Com o tempo as pessoas 

começaram a se afastar dele, ninguém mais queria ouvir suas lamúrias e lamentações. Assim, o 

homem sem sorte também se tornou um homem muito solitário. 
Um belo dia ele resolveu procurar o criador para saber o que deveria fazer para mudar a 

sua sorte. Então saiu viajando pelo mundo afora, procurando a morada do criador. 

Depois de muita peregrinação, chegou numa mata muito verde e tão linda que pensou: 

“Deve ser aqui a morada do criador!” Então entrou na mata como se estivesse entrando em um 

santuário. 

De repente ouviu um gemido alto e arrepiante. Quando olhou em volta viu que se tratava 

de um lobo. Um grande lobo que estava deitado no chão e tinha um péssimo aspecto: seu pelo 

não tinha cor, seus olhos não tinham brilho, seus dentes estavam amarelados e suas orelhas 

estavam caídas. 

Narrador 02: Ô sei iêi 

Atores: Hei, hei 
Narrador 02: O homem perguntou ao lobo por que ele estava gemendo daquele jeito? O lobo 

respondeu que fazia muitos dias que sentia mal e não sabia por que! O homem disse “você se 

sente mal a alguns dias e está assim! Eu me sentir mal a vida toda e nem por isso fiquei deitado 
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me queixando o tempo todo. Resolvi fazer alguma coisa: estou procurando o criador pra saber 

como faço pra mudar minha sorte. 
O lobo disse: por favor, pergunte ao criador o que devo fazer para não me sentir tão mal 

assim. Estou muito fraco para poder te acompanhar e por isso ficarei aqui esperando”. 

O homem sem sorte deixou o lobo para traz e continuou o seu caminho até está diante de 

um lago sereno e harmonioso onde novamente ele pensou – deve ser aqui a morada do criador! 

Mas logo percebeu que da outra margem do lago havia uma árvore curvada quase caindo sobre as 

águas. 

Ele perguntou: por que esta assim tão torta, sem brilho e sem cor? A árvore respondeu – 

estou me sentindo péssima! Parece que estou morrendo e não consigo saber o que há de errado 

comigo. 

O homem falou: Você também acomodada se queixando de desprazer sem fazer nada! Eu 

também já estive assim, mas resolvi mudar essa situação, por isso estou procurando o criador pra 

saber o que devo fazer! 

A árvore respondeu – estou muito fraca para te acompanhar, mas já que você vai até o 

criador, por favor, pergunte o que devo fazer para me sentir melhor. 

Narrador 03: Ô sei iêi 
Atores: Hei, hei 

Narrador 03: O homem sem sorte continuou o seu caminho até quando encontrou um lindo 

campo de flores amarelas com uma pequena casa localizada ao centro. Em meio ao perfume e a 

graça das flores o homem pensou – esta casa de aspecto acolhedor deve ser a morada do criador. 

A porta da casa se abriu e de dentro dela saiu uma mulher com um sorriso simpático e agradável. 
A mulher convidou para entrar, tomar um pouco de água e descansar de sua caminhada. 

Eles conversaram muito, ele nunca havia encontrado uma pessoa tão agradável. 

Depois de um longo tempo, o homem disse “obrigado moça! Agora tenho que ir embora, 

pois estou procurando o criador para saber o que devo fazer para deixar de ser um homem sem 

sorte”. 

A mulher disse – “quando encontrar o criador faz o favor de perguntar a ele por que 

mesmo morando numa casa acolhedora e tendo tudo que eu preciso às vezes me sinto tão triste”. 

O homem sem sorte respondeu: Tudo bem! Tentarei me lembrar da sua pergunta assim 

como a pergunta da árvore e a pergunta do lobo! – E assim, continuou caminhando a procura do 

criador. 

 

Cena IX – O Homem e o Criador 

 

Homem: Olá, por favor, você sabe me dizer onde eu posso encontrar o criador? 
Criança: Só se o senhor me disser o que deseja com ele! 

Homem: Desejo saber a causa da minha tristeza e falta de sorte. 
Criança: Hum, hum!!! 
Homem: Mas também desejo saber a causa para a agonia do lobo, da árvore e da mulher! 
Criança: Se você acreditar pode falar que o criador escuta. 
Homem: Não tenho tempo para brincadeira! Vai me dizer onde encontrar o criador? 

Criança: Será que você já não o encontrou? 
Homem: Ora vamos! Você não deve saber de nada e estar aqui ocupando meu tempo! 
Criança: Julga que eu não sei por ser criança? E o que terá sido feito com a sabedoria dos 

pequeninos? 
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Homem: Não sei! Não tenho tempo para essas questões de criança! 
Criança: Ah é? Sendo assim, eu também não tenho tempo pra suas questões de adulto! E olha 

que eu tenho todo o tempo do mundo! 
Homem: Ora não me enche o sac... Espera ai! Tempo, mundo... É isso! É isso 
Criança: O quê? 

Homem: É isso! Como eu não percebi isso antes? Você é o criador! 
Criança: Você que esta dizendo isso! 
Homem: O senhor precisa me ajudar! 
Criança: Tá bom pode falar! 

(Homem e Criança conversam num jogo, mimético e depois saem) 

Criança: Até logo! Dê lembranças a mulher e a árvore. E não se esqueça do lobo! 

Cena X - Continua o conto que eu aumento um ponto. 

Narrador 04: Ô sei iêi 
Atores: Hei, hei 
Narrador 04: Depois desta conversa o homem saiu muito entusiasmado, primeiro reencontrou a 

mulher e disse – estive com o criador e ele me disse que você precisa encontrar uma companhia 

para dividir a vida nesta casa tão acolhedora, pois o seu problema é solidão. 
A mulher logo o convidou para dividir com ela a moradia da casa, mas o homem sem 

sorte recusou dizendo que gostaria de morar em um lugar tão belo e harmonioso, mas o criador 

falou que minha sorte está no mundo a minha espera, então tenho que correr para encontrar a 

minha sorte. 

  E o homem sem sorte saiu correndo a procura de sua sorte. Quando avistou a árvore 

curvada sobre o lago. Gritou – olha encontrei o criador e ele disse que em suas raízes tem um baú 

cheio de ouro que está lhe sufocando. Ele disse se você encontrar alguém que desenterre o baú 

ficará boa de novo! 

A árvore sugeriu que o homem desenterrasse o baú e ficasse com o tesouro, mas ele 

rejeitou a proposta e saiu correndo atrás de sua sorte. Até quando encontrou o lobo deitado no 

mesmo lugar de antes. 

O homem foi logo dizendo “escuta, falei com o criador e ele disse que o seu problema é 

fome, por isso você tem que ficar atento ao caminho e devorar a primeira presa que passar”. O 

lobo reuniu suas ultimas forças, pulou sobre o homem e rapidamente o devorou. Foi assim o fim 

do homem sem sorte. 

 

Cena XI – Eu posso ir sem me perder no caminho. 

 

Zerê: Sim meu pai, mas o que isso tem a ver com o fato de eu ir embora? 
Bomani: Assim não Zere... Olhe o coração! 

Thair: (Pegando as varas) Está ficando broco, Zere? 
Bomani: Calma painho! O Zerê está... (Seu Thair o cala) Vou pegar água (sai) 
Thair: (Lançando uma vara para Zere) Esta história fala de um homem que não via a felicidade 

bem perto dele. 
Zerê: Mas eu não sou esse homem, vou atrás de minha felicidade e vou agarrar! 

Thair: Na verdade você não é nem um homem, meu filho. 
Zerê: O senhor precisa se acostumar com a ideia de que eu cresci, não sou mais criança! 
Thair: Quem é que cresce com caraminhola na cabeça, Zere? 
Zerê: Não é caraminhola, meu pai, eu só quero conhecer outros lugares! 
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Thair: E por que, menino? Aqui você tem tudo! Nosso quilombo não lhe basta? 
Zerê: Eu quero outros horizontes pai. 
Thair: E qual é a garantia que o mundo vai lhe dar coisa boa? 
Zerê: E qual é a garantia que ele não vai me dar? Pai, nós só podemos conhecer a vida vivendo. 
Thair: E você diz isso a mim que sou seu pai? Você está é perdido Zerê! Está perdido aqui 

(tocando o peito) e aqui (tocando na própria cabeça) E não é saindo assim que você vai se 

achar. Não é se afastando de sua gente, de sua terra natal que você... 
Zerê: Não estou perdido meu pai. Só estou seguindo as minhas próprias vontades. 
Thair: E as vontades de seu pai não conta Zerê? 

Zerê: Conta sim meu pai. Eu gosto da nossa tradição, da cultura do nosso quilombo, da 

brincadeira do boi e do estilo de vida que temos aqui. Mas esse poder que o senhor quer exercer 

sobre mim é perigoso! 

Thair: Perigoso porque Zerê? Eu sou seu pai! 
Zerê: Mas não é meu dono! 
Thair: Cala a boca Zerê! 
Zerê: Depois volto! 

Thair: Volta diferente Zere! O que você vai buscar lá fora vai corromper seu espírito de união. 
Zerê: Pai, o senhor precisa respeitar minha decisão, porque eu não vou desistir! 

Thair: Então é isso Zerê? Você não consegue mais enxergar a nossa cultura e a nossa tradição e 

eu que tenho que respeitar isso? 

Zerê: Meu pai! 
Thair: Vai filho desnaturado! 
 

Cena XII - A voz de quem decifra o que ver. 

 

Ancião: Escuta seu pai Zerê! E não ponha a carroça na frente dos bois! A prudência é uma forma 

de sabedoria. 
Zerê: Sua benção meu tio! 
Ancião: Oxalá te dê boa memoria e lhe crie para o bem!   

Zerê: E o que eu faço com a minha vontade? 
Ancião: Deixa morrer como uma planta em terra seca. Com o tempo você não vai mais se 

lembrar. 
Zerê: O tempo muda e eu tô aqui pra mudar junto com ele. 
Thair: Ele já disse que não vai desistir! 

Ancião: Seu lugar é aqui meu filho. É neste quilombo que você vai continuar a ações de seu pai. 
Zerê: E Bomani? 
Thair: Bomani não vai continuar o brinquedo estado sozinho. 
Zerê: Ninguém esta sozinho nesta vida! 
Ancião: Você estará meu filho, você estará! 
Zerê: Não estarei sozinho porque aqui (aponta para o coração) eu trago a memória de meus 

mestres! Quero conhecer coisas novas, gosto do que é novo, gosto do que é moderno, mas 

nenhuma modernidade apagará a tradição e a nobre poesia popular que aprendi e vivi aqui em 

nosso quilombo. 
Não duvide não do meu potencial 

Eu posso voar, basta dizer que sim 

Alcançar a estrela do infinito 
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Quem sabe só seguir flor de jasmim 

Asas não me faltam 

Sou o condutor 

Quero o que é novo 

Quero viver de amor 

Atores: Voa pássaro negro, voa / Leva a força da paz 
  Grita que a tua voz ecoa / Entre os que sofrem demais 

Faz da liberdade teu brinquedo e teu sustento / Faz, mas de verdade / O que é do teu intento / Não 

se permita ouvir raiva feroz / E saiba que nunca esteve a sós / Não abaixe a cabeça, nem a voz / 

Confia em ti, assim confiando em nós. 

Atores: Voa pássaro negro, voa / Leva a força da paz 
  Grita que a tua voz ecoa / Entre os que sofrem demais 

 

Cena Final - É hora de ir. 

 

(Zerê entra com o barco que construiu, os demais atores cantam e ajudam a erguer o barco, 

menos seu Thair, que olha tristemente para a construção do filho). 

Zerê: A resistência que criamos para manter o direito de viver neste quilombo, vai me 

acompanhar em todos os lugares. A liberdade com que andei por essas terras, me acompanha 

mesmo no mar. 

Ancião: É Zerê. Só me resta então abençoar a sua partida! 
Thair: Eu até o abençoaria, mas o aperto no meu peito não me deixa. 

(Cantam todos os atores acompanhando seu Thair. Zerê também canta, mas, já está no 

barco e não dialoga mais com os outros atores). 

 

A dor de ver sangue em filho 

É dor que não se desfaz 

É dor que ofusca o brilho 

De um povo que prega a paz 

Que sangue é esse que arde 

Em peito de gente inocente 

Que peito é esse que bate 

É peito de gente valente 

Que gente valente é essa 

Que sai da terra natal 

Que terra é essa que entrega 

Seu lombo, seu ser natural. 

Que lombo é esse que berra 

Fazendo tremer toda a terra          (bis) 

Dizendo que só há dor 

Que lombo, só há dor 

Que lombo, só há dor 

Que lombo, quilombo, sonhador. 

 

(Triste, o pai observa a partida do filho, acaba a história, mas o teatro continua). 
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Todos: (Cantado) O nosso núcleo tem bem mais o que dizer 
                   Itinerante ainda vamos te encontrar 

                    A arte em cena que fazemos pra você 

                    Não procura responder, gosta de ser popular 

 

Todos: (Recitando) Faço teatro para o povo, faço teatro em favor do povo, faço teatro para 

incomodar aqueles que estão sossegados. É para isso que faço teatro e por isso estou na rua de 

novo. 
 

Todos: (Cantado) E certa feita nós viramos tradição 
                               Agradecemos por partilhar nosso mel 
                               Humildemente um pouco mais de atenção 

                               E uma contribuição bem aqui nesse chapéu. 
 

E certa feita uma nota de cinquenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita vi uma fruta suculenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita vi uma joia cor magenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita vi chapéu que me sustenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita vi uma grana violenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita tem pessoa que se ausenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita não sei mais o que se inventa - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita levei um tapa na venta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita nota dos anos oitenta - Certa feita fosse hoje, meu coração não aguenta! 

E certa feita o sorriso se reinventa - Certa feita hoje e sempre, feliz quando se apresenta. 

Todos: A todos vocês: muito obrigado! 

 

Cortejo final: Eu só me seguro no seu cabide / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Eu só 

me seguro no seu cabide / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer 

Pode vir de Gana, Nigéria ou Guiné  / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Mané diz : tu 

veio / Tu vem porque quer / Pode vir de Angola, do Congo ou a pé / Mané diz : tu veio / Tu vem 

porque quer / Mané diz : tu veio / Tu vem porque quer / Pisando nas trilhas onde a gente foi / 

Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio / Pra ver nosso boi / Mané diz : tu veio 

/ Pra ver nosso boi 

 

____________________________________________ 

 

Texto criado pelos atores Diego Valle, Diogo Teixeira, Toni Edson e Osvanilton Conceição a 

partir de jogos e improvisações teatrais realizadas na Praça do Campo Grande durante o mês de 

janeiro e fevereiro de 2013 com canções exclusivamente compostas por Toni Edson. 
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APÊNDICE B – IMAGENS DO PRIMEIRO LABORATÓRIO CÊNICO 

 
 Figura 41 – Os atores Diego Valle e Toni Edson no alongamento inicial. 

 

 
 
 Fonte: arquivo do autor. 



261 

 

 Figura 42 – Os atores Diego Valle e Diogo Teixeira durante uma improvisação. 
 

 
  
 Fonte: arquivo do autor. 

 
 Figura 43 – Os atores Diego Valle e Toni Edson no alongamento inicial. 

 

 
  

 Fonte: arquivo do autor. 
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 Figura 44 – O ator Toni Edson em um momento de improvisação. 

 

 
  
 Fonte: arquivo do autor 
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 Figura 45 – Os atores Diego Valle e Toni Edson conversando sobre uma cena improvisada. 

 

 
 
 Fonte arquivo do autor. 

 
 Figura 46 – Os atores Diego Valle e Toni Edson improvisando uma cena. 

 

 
 
 Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 47 – Os atores Diego Valle, Diogo Teixeira e Toni Edson improvisando a partir do Mergulhão do 

Cavalo Marinho. 

 

 
 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Figura 48 – Os atores Diego Valle e Diogo Teixeira improvisando. 

 

 
  Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 49 – Os atores Diego Valle e Diogo Teixeira durante a prática do Mergulhão do Cavalo Marinho como 

aquecimento corporal antes da improvisação de cenas. 

 

 
  

 Fonte: arquivo do autor 
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 Figura 50 – O ator Diego Valle durante a realização do jogo A Máquina. (ver descrição do jogo na 6ª seção). 
 

    
  
  

 Fonte: arquivo do autor 
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Figura 51 – O ator Diogo Teixeira durante a realização do jogo A Máquina. (ver descrição do jogo na 6ª 

seção). 
 

 
 Fonte: arquivo do autor. 
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APÊNDICE C – IMAGENS DO SEGUNDO LABORATÓRIO CÊNICO  

 
 

Figura 52 – Os atores Dominique Faislon, Wellington Rosário, Marina Lua, Leticia Argolo e Eurípedes Fraga 

realizando uma sequência de alongamento.  

 

 
 
 Fonte: arquivo do autor 
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Figura 53 – Os atores Ricardo Andrade, Wellington Rosário, Eurípedes Fraga, André Cardoso, Dominique 

Faislon, Marina Lua e Leticia Argolo numa roda de improvisação para a construção de cenas a partir do texto 

Morte e Vida Severina.  

 

 
 

 Fonte: arquivo do autor. 

  

Figura 54 – Os atores Dominique Faislon, Eurípedes Fraga, Marina Lua, André Cardoso, Wellington Rosário 

e Ricardo Andrade na construção do cortejo inicial.  

 

 
  
 Fonte: arquivo do autor 
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Figura 55 – Os atores Ricardo Andrade e André Cardoso em uma improvisação para construção de uma das 

cenas do Espetáculo Morte e Vida Severina. 
 

 
  
 Fonte: arquivo do autor 
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Figura 56 – Os atores Dominique Faislon, Wellington Rosário, Eurípedes Fraga e Ricardo Andrade 

conversando sobre a construção de uma das cenas.  

 

 
 
 Fonte: arquivo do autor. 


