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Promiscuidade Teórica
No leito dos meus ensaios
Não existe cerca teórica
Foucault, Moscovici e Maturana
São livres para transarem entre sí
Quero ver a linguagem de cada um
Percorrendo o corpo teórico do outro
Quero sentir o gozo produtivo
Da tensão entre esses autores
Gerando nesse leito promiscuo
Novas teorias bastardas
Escandalizem-se os moralistas
que abraçam monogamicamente
apenas uma teoria
Aqui no leito dos meus ensaios
o que rola é nomadismo
e Amor Livre Teórico
Samantha Torres

"o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala nem participa dos acontecimentos políticos.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política (...)"
Bertolt Brecht
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o trabalho de coletivos de
teatro de rua, pensando-os como um meio de comunicação radical, e buscando
analisar que discursos e ações são produzidos por esses grupos e quais os efeitos
políticos dessa prática. A ideia de político se refere à origem da palavra polis
(cidade), e Ithka, (aquilo que se refere a ...), ou seja, político no sentido de tudo
aquilo que se refere a cidade, entendendo-a como convívio social; sendo o ser
humano construído por esse meio e, com ele, em constante relação. O trabalho
tem por foco a análise de grupos que visam o fazer artístico com uma função de
debate social, colocando-se ao lado de práticas e discursos contra hegemônicos.
Esse universo estudado relaciona-se com a teoria da Mídia Radical. A
metodologia usada foi a cartografia e os materiais utilizados foram entrevistas
realizadas com o público, entrevista com integrantes dos grupos, materiais
fornecidos pelos grupos e materiais coletados a partir da observação das
apresentações, além do diário de campo. Os coletivos pesquisados foram: A Tribo
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta
Favela e o Grupo Trilho de Teatro Popular, todos situados na cidade de Porto
Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Por fim, esse estudo oportuniza a
visibilidade de outras formas de comunicação e existências que existem em meio
a uma cidade que é engendrada a partir de determinados discursos que criam
exclusões e desigualdades.
Palavras-chaves: Cidade, Política, Comunicação, Mídia Radical, Teatro de Rua
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ABSTRACT

This study aims to reflect about the work of the street theater groups, considering
its as a means of radical communication, and to analyze what kind of discourse
and actions are made by these groups and what the political effects of this
practice. The idea of "political" concerns the origin of the word polis (city), and
Ithka, (that which refers to ...), that is political in the sense of all that refers to the
city, understood as a social life, and the human being constructed by such means
and in constant relation with the same. The focus was the analysis of groups aimed
at making art with a social debate function by placing alongside practices and
discourses against hegemonic. This study universe, relates to the theory of Radical
Media. The methodology used was cartography, and the materials used were:
interviews with the public, interviews with group members, materials provided by
groups and materials collected from observation of the presentations, in addition to
the field diary. The groups of theather analyzed: A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui
Traveiz, Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela and the Grupo Trilho
de Teatro Popular, all situated in the city of Porto Alegre in the state of Rio Grande
do Sul. Finally, this study gives opportunity to visualize other forms of
communication and stocks amid a city that is engendered from certain discourse
that create exclusions and inequalities.
Keywords: City, Politics, Communication, Radical Media, Street Theatre
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PRÓLOGO: Dizer com o gesto!
Hoje o corpo não se expressa, não narra… ou narra de uma outra forma:
mãos velozes em equipamentos se comunicam. O corpo esquecido, silenciado
enrijece: em pé, sentado, deitado. As formas possíveis de estar no mundo cinza
da cidade produtiva. Cidade sem saída.
Deitado, sentado, em pé - dia após dia - agindo como peça de uma grande
máquina. Eis aí o nosso corpo, o corpo do cidadão. A peça da produtiva máquina
do capital. Produção para interesse de alguns. Poucos veem, a maioria cegada
executa. A mente não narra, o pensamento formatado pela tela do computador, da
TV ou do celular assimila, regurgita apenas o que é convidado a “pensar”. Inova,
mas dentro do padrão. O corpo veste, se traveste de adaptação, se cobre do
uniforme da moda. Jura atualização, mas é apenas repetição. A ação é cobrir-se
com o permitido. A permissão da novela, dos ditames da moda, da fábrica de
roupas, da vitrine da loja. Quem cria? Ninguém sabe. Apenas segue. Segue
apressadamente nesse labirinto de pedra. Prédios acinzentados pela poeira da
poluição são as paredes do grande labirinto. O labirinto sem saída. Todos
apressados em busca da saída que ninguém sabe. Marcados pelo vento, rostos
atentos mirando um destino que não há. Correm aflitos, em direções opostas para
chegar ao mesmo lugar.
Nesse labirinto marcado pela circulação apressada de seres que vêm e vão
de todos os cantos para todos os lados, uma brecha se rompe, alí. Bem alí no
meio! Na cruzada democrática, na fonte de lazer, no turbilhão escorregadio das
avenidas. São cores, texturas, cheiros. Há gritos, canções, danças. Vozes que
cantam e contam estórias e mais histórias. Esse é o teatro! Rasgando com sua
linguagem peculiar a mecânica da cidade. Ele comunica, não através de uma fria
tela ou da aspereza de um papel. O teatro diz com o gesto, em ato! Pronto para
ser interrompido, modificado, ele é diálogo em meio ao barulho surdo da
metrópole. Ele é cena ensaiada, mas passível de interrupções e transformações.
O teatro narra com movimento, diz com os olhos dos atores, conversa com cores,
beija com cheiros. O teatro na rua é convite e portal para uma dimensão
esquecida da vida. Ele recorda a narração. Ele propõe, questiona, provoca, às
9

vezes incomoda. Quebra a passada mecânica dos transeuntes. Aglomera. Faz
tumor1 na cidade de pedra.
No ato, quebra as invisíveis fronteiras, põe lado a lado o engravatado com o
mendigo, prostituta com crente, alcoólatra com evangélico, vileiro com burguês.
Não há ingresso, há acesso. A porta é o olhar curioso que atravessa. Une-se ao
tumor, procura brechas; satisfeito, deposita o olhar sobre o ombro alheio. Na rua,
não há palco; a cena rola, se desenrola, se enrola com o público. Horizontalmente.
Mendigos dançam, cachorros acuam. Ator também é público. A cena não dita, ela
comunica. Diz, mas também é dita e detida pelo olhar passageiro.
Como furacão, passa. Arrasta certezas, quebra naturalidades, deixa
destroços nas almas mecanizadas. A mesmice cotidiana foi abalada. O teatro de
rua é Zona Autônoma Temporária, nasce das fendas, abre mais fendas, é portal
de outros mundos. Ilumina virtualidades e, em curto tempo, se desvanece. Mas
deixa um verme. O dia já não é o mesmo. Existe uma brecha na cidade de pedra!

1

Tumor, em biologia, é uma massa anormal de tecido devido a uma anomalia no crescimento das
células. Pensar o tumor em nosso corpo pode ser algo assustador ou classificado como algo ruim.
Mas quando pensamos a cidade como um corpo funcional que mantém desigualdades sociais, o
tumor pode ser justamente a quebra dessa funcionalidade.
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INTRODUÇÃO
Minha pesquisa de mestrado faz uma reflexão sobre o trabalho de coletivos
de teatro de rua, entendendo-os como um meio de comunicação e buscando
averiguar os possíveis efeitos dessa prática no meio social. O foco encontra-se na
análise de grupos que visam o fazer artístico com uma função de debate social ao
lado de práticas e discursos contra hegemônicos.2 Esse universo estudado se
relaciona com a teoria da Mídia Radical expressa por meios de comunicação
construídos fora de uma expressão industrial hegemônica e praticados:
[...] por sujeitos sociais movidos por projetos de intervenção crítica,
expressando posições alternativas às políticas dominantes,
mesmo quando essas experiências são comparativamente menos
extensivas que aquelas praticadas por setores do entretenimento
de massa amparados pelo capital global (MACHADO, 2004, p.10).

A questão que orientou meu olhar para as práticas desse tipo de teatro foi:
Quais discursos e ações esses grupos produzem e quais são os efeitos políticos
dessa mídia radical? Parti da ideia de político como tudo aquilo que se refere ao
meio social e entendendo o ser humano como ser construído por esse meio e em
constante relação com o mesmo. Para tanto, trabalhei com entrevistas realizadas
com o público espectador das peças, entrevista com integrantes dos próprios
grupos, materiais fornecidos pelos grupos assim como os coletados a partir de
observação das apresentações. Incluem-se nessas observações meus diários de
campo, nos quais fui referenciando ideias, sentimentos, sensações, e materiais
que iam surgindo de forma paralela. Os coletivos pesquisados foram: A Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta
Favela e o Grupo Trilho de Teatro Popular, todos situados na cidade de Porto
Alegre, estado do Rio Grande do Sul.
A escolha por pesquisar esses grupos se deu em função da proposta
discursiva e das ações que eles desenvolvem. A abertura e disponibilidade de
seus membros em cederem informações e entrevistas para o desenvolvimento do
2

O conceito de contra-hegemônico se refere à posição de contestar o domínio cultural dado em
uma determinada sociedade.
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projeto investigativo também contribuiu para a definição do corpus desta pesquisa.
Os espetáculos foram escolhidos em função do local de apresentação (no caso, a
apresentação ocorrer no espaço rua), além das temáticas abordadas que tinham
como proposta alguma problematização de cunho social.
Ao longo da pesquisa, muitas questões foram emergindo a partir dos dados
que surgiam. Uma delas que surgiu a partir do próprio processo de pesquisa foi o
tema “cidade”. A princípio, esse tema não era relevante; porém, ao serem
iniciadas as observações, entrevistas e a reflexão sobre o que significa esse
“Teatro de Rua”, a rua foi se destacando nesse teatro. A escolha pela rua não é
por acaso para esses grupos, e essa rua é algo situado em um contexto maior: o
contexto da cidade. Dessa forma, esse “Teatro de Rua”, mesmo não tendo palco,
ele tem um cenário: as ruas de uma cidade. E que cidade seria essa? A cidade
antes naturalizada passou a ser um ponto de análise da pesquisa.
Assim sendo, o primeiro capítulo desta dissertação mostra o processo
metodológico, o segundo faz uma breve reflexão sobre o tema cidade, buscando a
desnaturalização desse lugar como um lugar neutro em que a socialização e a
cidadania está servida para todos de igual maneira. Que cidade é essa que
vivemos? Essa cidade é um lugar de todos e para todos? Que mensagens estão e podem ser - inscritas na forma como construímos nossas cidades? Estarão
todos os discursos livres para circular nesse espaço? Essas foram algumas
questões que puderam ser pensadas no capítulo I.
Dando seguimento ao que foi discutido no segundo capítulo, o terceiro dará
foco à questão da comunicação. A importância da comunicação no meio social
como uma ferramenta que pode servir para dar apoio aos diferentes modos de
existência ou pode servir como forma de inibir e até oprimir certos grupos
minoritários. As ferramentas-base da comunicação são as mídias. Entendo mídias
de forma muito ampla, ou seja, os meios utilizados para estabelecer a
comunicação entre pessoas. Ainda nesse capítulo, será feito uma diferenciação
entre grandes mídias e as mídias radicais, nas quais inclui-se o objeto deste
estudo, representado pelo teatro de rua.
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O quarto capítulo faz uma breve contextualização sobre o teatro de rua e
apresenta o histórico e a proposta de cada grupo aqui pesquisado.
Com exceção do primeiro capítulo que trata do processo metodológico, os
três seguintes foram reservados para uma introdução sobre os seguintes temas:
Cidade, Comunicação e Teatro de Rua. Os três últimos capítulos relatam as
análises sobre os efeitos da atuação dos grupos pesquisados no contexto da
polis/cidade. Nesse seguimento, o quinto capítulo ficou reservado a uma reflexão
sobre as apresentações dos grupos no espaço da rua; o sexto é uma breve
análise dos efeitos dos espaços de formação em teatro que os grupos oferecem
para o público; o sétimo é uma análise sobre o tipo de linguagem que os grupos
utilizam para exercer sua comunicação contra hegemônica. Ainda nesse capítulo é
reservado um espaço para análise das letras das músicas dos espetáculos,
entendendo a música como um tipo de linguagem.
Encerra-se essa dissertação com um espaço de considerações nunca
finais.
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1. Trilha metodológica
A proposta da pesquisa é analisar que tipos de discursos e práticas contrahegemônicos são produzidos pelos grupos de teatro de rua, pensando-os como
uma mídia radical, e que efeitos políticos produzem a partir disso. Conceituamos a
ideia de político como tudo ao que se refere ao meio social, entendendo que, cada
coisa que se faz terá um efeito, e até mesmo quando pensamos que não há efeito,
existe o efeito de manter as coisas como estão.
A fundamentação metodológica escolhida insere-se no paradigma de
pesquisa qualitativa. Essa abordagem implica a busca de significados atribuídos
às experiências de sujeitos históricos, inseridos em contextos sociais e políticos
(MARTINELLI, 1999).
O primeiro ponto de partida é o pressuposto de que o mundo
social não é um dado natural, sem problemas: ele é ativamente
construído por pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob
condições que elas mesmas estabeleceram. Assume-se que essas
construções constituem a realidade essencial das pessoas, seu
mundo vivencial. (BAUER & GASKELL, 2008, p 65).

No primeiro momento da pesquisa foi escolhida apenas a prática de
entrevista semiestruturada. A proposta era entrevistar alguns espectadores do
teatro de rua e alguns dos integrantes dos grupos de teatro, entendendo que:
O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o
mundo da vida dos respondentes é o ponto de entrada para o
cientista social que introduz, então, esquemas interpretativos para
compreender as narrativas dos atores em termos mais conceptuais
e abstratos, muitas vezes em relação a outras observações. A
entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores
sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada
das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação ao
comportamento das pessoas em contextos sociais específicos
(BAUER & GASKELL, 2008, p 65).

Porém, ao longo do desenvolvimento da pesquisa ao acompanhar os grupos,
suas apresentações e observando os materiais que eles produziam, o trabalho
que eles faziam além das apresentações entre tantas outras atividades, um campo
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cada vez maior de informações foi-se abrindo. Fazer entrevistas com o público
parecia algo muito óbvio e simples para alcançar o meu objeto de pesquisa: os
efeitos de uma mídia radical alternativa, no caso, o teatro de rua. O ato do
pesquisar mostrou-se diferente e bem mais complexo. Ao entrevistar o público
espectador do teatro de rua, observei que as peças acontecem em meio ao fluxo
de uma cidade em que o tempo dos sujeitos são diferentes, e de forma geral, o
tempo desses sujeitos é o tempo de passagem nessa cidade organizada para o
fluxo. Então para cada apresentação eu conseguia fazer no máximo duas
entrevistas (com sorte), isso porque depois que encerrava as apresentações a
maioria das pessoas voltava para seus destinos.
Além disso, a falta de um equipamento profissional impediu-me de realizar
boas entrevistas no espaço da rua, pois a maioria delas ficaram atravessadas
pelos barulhos da cidade. Logo após a apresentação, as pessoas mostravam-se
ainda muito emocionadas pelo que viram, porém não conseguiam elaborar tais
emoções em um texto verbal de forma mais complexa como talvez eu tinha a
ilusão de que ia acontecer. Muitas pessoas, devido à câmera, não quiseram dar a
entrevista; porém, na conversa, me falaram coisas interessantes que descrevi no
diário de campo.
Conforme foi ocorrendo o acompanhamento dos grupos e apresentações de
teatro, fui percebendo que existiam diversos outros materiais que poderiam
enriquecer as análises; as apresentações dos espetáculos na rua eram apenas
uma das atuações comunicacionais desses grupos. Os efeitos das práticas e
discursos dos grupos eram rizomas3 que se espalhavam produzindo um
emaranhado de novas situações que não poderiam ser vistas apenas por meio de
uma entrevista semiestruturada com os espectadores. A partir dessas situações,
evidenciou-se que o recorte da comunicação, considerando-a apenas como
discurso, não daria conta de analisar tais efeitos políticos. O teatro é, sim, um
meio de comunicação, mas é algo ainda maior: é vivência, é rizoma, é território
3

Rizoma é um conceito filosófico utilizado por Deleuze e Guattari para falar de sistemas abertos.
Utilizo me aqui do conceito para contrapor a uma ideia linear de causa-efeito. O Teatro de Rua
não causa, ele também é causado. Não podemos descobrir onde inicia e onde termina o efeito
desse politica comunicacional. Me limito a fazer um recorte. Essa dissertação é um recorte de um
rizoma.
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existencial que faz diferentes agenciamentos4. Ele cria possibilidades e instiga a
criação de novos territórios existenciais.
Diante de tal complexidade, optei por uma mudança de método, não uma
simples mudança em termos técnicos, mas, sim, de compreensão sobre a
pesquisa. Optei por usar uma perspectiva cartográfica, pois mais do que um
modelo metodológico - aliás muito longe de ser um modelo aplicável - ela é:
[...] uma alternativa a modelos mais fechados e generalizantes em
estudos da subjetividade, pois considera sua complexidade. Mais
do que um modelo de como fazer um estudo qualquer, a
cartografia é um modo de compreensão sobre a pesquisa, a
relação entre campo e pesquisador (OLIVEIRA, 2013, p.21).

Nesse entendimento, o pesquisador tem um importante papel, pois é por
meio de suas percepções, de seus afetos e visão de mundo, que o conhecimento
é produzido. Sem estar preso a modelos explicativos da realidade, nem a um
plano a ser executado, a cartografia exige do pesquisador a capacidade de estar
atento aos fatos no momento em que eles acontecem. Então, é uma prática
totalmente ancorada na experiência, que se renova de acordo com os
acontecimentos e com a necessidade advinda deles, pois diz respeito a campos
de estudo vivos e mutáveis. A proposta é não desenhar mapas fixos, não se
prender apenas ao registro e análise de dados, mas estar atento aos encontros
(OLIVEIRA, 2013).

O próprio ato do pesquisar e o fluxo de materiais que surgem a partir dele
acabam por mudar os rumos do pesquisador e da pesquisa. Nesse sentido, “a
cartografia acontece como um dispositivo, pois, no encontro do pesquisador com
seu “objeto”, diversas forças estão presentes, fazendo com que ambos não sejam
mais aquilo que eram” (ROGMANOLI, 2009). Para Morin (2002) não existe de fato
uma separação entre o sujeito conhecedor de objeto a ser conhecido, sendo a
produção de conhecimentos como prática coletiva, histórica e social.

4

“Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que
muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões.” (DELEUZE,
GUATARRI, 1995, p: 14)
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Mesmo com essa mudança no entendimento da pesquisa, não foi
abandonado o projeto inicial de fazer entrevista com alguns espectadores das
peças; a análise foi ampliada devido ao acesso a outros materiais que não faziam
parte inicialmente da metodologia. Uma das ferramentas utilizadas foi a Entrevista
Semiestruturada com um único respondente (Entrevista em profundidade). Para
Robert Farr (1982, citado por GASKELL, 2010, p.65) a entrevista em profundidade
é: “essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que
existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa
que inicia a entrevista”. Esse tipo de entrevista possibilita o acesso aos dados
básicos:
“para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os
atores sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão
detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações em relação
aos comportamentos das pessoas em contextos específicos
sociais” (GASKELL, 2010, p.65).

Foi realizada uma entrevista com um dos integrantes do Grupo Ói Nóis Aqui
Traveiz, e uma entrevista com dois integrantes do Grupo de Teatro Popular Trilho.
Abaixo algumas questões que nortearam as entrevistas:
-

O que o grupo pretende comunicar?

-

O grupo percebe alguma diferença no modo de se comunicar comparado a outras
mídias?

-

Você acha que o Teatro de Rua causa alguma modificação na cidade ou nas
pessoas?

-

O teatro modificou a sua vida? Se sim, como?

-

Foram realizadas 8 entrevistas com os espectadores das peças. E as
questões que nortearam as entrevistas foram:
-

O que sentiu ou pensou sobre a apresentação?

-

Que mensagens a apresentação lhe passou?

-

Se considerarmos o Teatro de Rua como meio de comunicação, que diferença
você vê no teatro comparado com outros meios de comunicação?
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Além das entrevistas foram ainda utilizados os seguintes materiais para
análise:
-

Observação de 14 espetáculos e também do público (sendo 6 do Grupo Ói
Nóis Aqui Traveiz, 4 do Grupo Levanta Favela e 4 do Grupo Trilho);

-

Fotos das peças tiradas nos momentos de observação ou que fazem parte
do material virtual dos grupos;

-

Vídeos das peças realizados nos momentos da observação e/ou que fazem
parte do material virtual dos grupos;

-

Materiais escritos dos blogs dos grupos;

-

Materiais impressos e arquivos em geral dos grupos;

-

Letras das músicas apresentadas nos espetáculos.

Inicialmente foram realizadas apenas a coleta de dados. Posteriormente foi
feita uma análise desses materiais em 3 dimensões:
1ª - A apresentação dos espetáculos nas ruas da cidade;
2ª - Os espaços de formação do teatro, realizados pelos grupos;
3ª - O tipo de linguagem que os grupos usavam.
Cada uma dessas dimensões constituiu-se um capitulo que ocupará o final
desta dissertação. Sendo reservado os três primeiros capítulos para uma
introdução sobre o seguintes temas: Cidade, Comunicação e Teatro de Rua.
No quinto capítulo é feita a descrição da análise da 1ª dimensão: “A
apresentação dos espetáculos nas ruas da cidade”. Neste capítulo é refletido
como a atuação dos grupos no espaço da rua podem nela interferir, levando a
modificações em certas estruturas sociais. Para essa análise foram utilizados os
seguintes materiais coletados: materiais do acervo dos grupos, fotos das
apresentações dos espetáculos e trechos de entrevistas tanto com os
espectadores como de integrantes dos grupos.
O sexto capítulo compõe-se da descrição da análise da 2ª dimensão “Os
espaços de formação do teatro, realizados pelos grupos”. Nesse capítulo são
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analisados os efeitos dos espaços de formação em teatro e o que produzem na
Cidade assim como nas singularidades dos sujeitos que a frequentam. Para esse
capítulo, foram utilizados os seguintes materiais: materiais do acervo dos grupos e
trechos das entrevistas realizadas com seus integrantes.
E para finalizar, no sétimo capítulo é feita uma análise da 3ª dimensão “O
tipo de linguagem que os grupos usam”. Nesse capítulo há uma reflexão sobre o
tipo de linguagem que os grupos utilizam para atingir seu público com uma
proposta contra-hegemônica — sendo a música um elemento decisivo na forma
como os conteúdos são comunicados. Para esse capítulo foram utilizados os
seguintes materiais coletados: materiais do acervo impresso e digital dos grupos,
fotos dos espetáculos, entrevistas os espectadores e letras das músicas.
1.1. O Eu na Pesquisa
Quando ingressei no programa de minha proposta era também poder
contribuir com o grupo de pesquisa que eu iria trabalhar. A proposta do projeto de
mestrado foi elaborada pensando nos estudos que vêm sendo desenvolvidos no
grupo de pesquisa “Ideologia, Comunicação e Representações Sociais”,
coordenado pelo Prof. Pedrinho A. Guareschi. Uma das pesquisas do grupo tinha
como temática “Mídia e Política”. No caso, o grupo estava trabalhando com
análises da grande mídia, e então para contrabalancear as pesquisas do grupo,
pensei que seria importante tematizar o campo das pequenas mídias ou das
mídias radicais contra-hegemônicas. Se as grandes mídias causam efeitos
políticos, de que forma as pequenas mídias comunicam e que efeitos produzem?
Porém, existem muitos tipos de pequenas mídias e seria complicado
analisar muitas delas apenas numa pesquisa de mestrado; possivelmente,
precisaria fazer um corte do tipo de mídia. E, por esses raciocínios, optei pelo
Teatro de Rua. Sim, o Teatro de Rua quando se propõe a trazer temáticas pouco
discutidas no espaço da rua, passa além do ato artístico, a ser também um meio
de comunicação.
Tendo em vista os aspectos vivenciados na minha trajetória com o
teatro, pensando sobre a diversidade de campos que ele abriu para minha vida,
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abrindo-me para novos questionamentos, surgiu o interesse em analisar mais a
fundo como esse teatro também instiga a vida de outras pessoas. Que efeitos o
teatro causa? A partir disso, minha questão passou ao desejo de investigar que
enunciados e práticas estão sendo produzidos por esses grupos e de que forma
esses discursos atingem a rua e a população.
Porém, diferente de uma motivação meramente pessoal, o caminho que
me levou a pensar e produzir um trabalho na perspectiva da arte é o entendimento
de que a arte também produz saberes, subjetividades e campos existenciais que
contribuem para a transformação dos sujeitos e consequentemente da pólis. O
mundo

acadêmico

por

longo

tempo

se

debruçou

sobre

determinados

conhecimentos técnicos e quantitativos, buscando generalizações massificantes
que, de modo geral, apenas sustentavam e apoiavam o Status Quo vigente. Qual
é a ética do conhecimento que sustenta um Status Quo se não a de fazer a
manutenção do que já está constituído? E se o que está aí e dado é um mundo de
desigualdades sociais, fazer a manutenção disso é tomar uma posição que tem
efeitos éticos e, por isso, não existe pesquisador neutro.
Eu faço a opção ética e (e não neutra) de dar visibilidade as diferentes
práticas e discursos, fortalecendo - através da produção acadêmica - esses outros
modos de existência dentro da polis. Se nada for dito a respeito da diversidade
dos diferentes territórios existenciais, nenhuma subjetividade poderá ser produzida
a partir deles. Se insistirmos em apenas falar de certas práticas hegemônicas,
mesmo que seja com o intuito de criticá-las, somente a mesmice da hegemonia
estará presente nos discursos que circulam pelo mundo. Ainda que seja um
discurso contra a hegemonia, é em função dela que o discurso do contra circula,
consequentemente, levando a uma produção de subjetividades ainda em torno
dela. Discursos são sementes e podemos escolher o que plantar/dizer para o
mundo. Eu fiz a minha escolha.
Além de me utilizar do espaço acadêmico para dar visibilidade a esses
outros modos de existência, também faço a opção de integrar os diferentes
conhecimentos, quebrando as fronteiras das disciplinas.

Eu não entendo o

conhecimento como algo estanque “Aqui termina a psicologia e ali começa a
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sociologia ou o biológico”. Penso que essas separações surgiram apenas como
forma de criar uma didática para o aprendizado, porém com o passar do tempo,
essa didática foi-se enrijecendo e os conhecimentos passaram a ficar cada vez
mais separados como se de fato houvesse uma fronteira entre os saberes. Hoje
estamos tentando trilhar o caminho contrário, e agora desse lugar de saberes
separados,

buscamos

a

reintegração

dos

conhecimentos

através

da

transdisciplinaridade:
[...] a transdisciplinaridade busca exatamente a perda da
identidade de cada teoria, de cada prática, para ocorrer algo no
“entre”, a partir da desestabilização das “certezas” de cada
disciplina, apostando ainda na criação de uma relação de
intercessão com outros saberes/poderes/disciplinas, pois é nesse
“entre” que a invenção acontece [...]. E toda essa processualidade
exige da academia uma produção de conhecimento que
fundamente a fase de transição em que nossa profissão se
encontra, pois, como vimos, estamos no fim de certa ordem
científica (ROMAGNOLI, 2009, p.169).

Estamos tentando resgatar a importância de poder olhar um objeto ou
fenômeno por vários campos do conhecimento. E assim também entendo as
teorias.
Para muitos, um trabalho cientifico precisa ter uma coerência teórica.
Porém, essa ideia de coerência talvez surja de uma concepção de teoria como
interpretação da realidade — uma verdade. Nesse sentido, a teoria sendo uma
verdade entraria em conflito com outras teorias, pois essas outras falariam de
outros tipos de verdade, que poderiam colocar em contradição a primeira, gerando
assim uma incoerência no trabalho. Não é esse o meu caso, pois eu entendo
teorias como discursos que nos ajudam a significar experiências. Dessa forma, as
teorias são, para mim, apenas ferramentas discursivas para trabalhar com a
experiência da pesquisa. Entendo, nesse sentido, que quanto mais ferramentas eu
tiver ao meu alcance, mais significações eu posso produzir com a pesquisa. E as
significações que estão sendo dadas nesse momento é o que me levou a esta
dissertação. Porém, outras dissertações seriam possíveis com essa mesma
pesquisa.
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Assim sendo, este trabalho não pretende atingir a Verdade no sentido
de ser um achado, imutável, uma verdade a partir de uma descoberta de um
objeto ou existência a priori. Porém, o fato de eu acreditar que não existe a
“Grande Verdade” na vida, isso não significa que eu não possa optar por alguma
verdade, pela minha verdade. Esta dissertação é a minha verdade momentânea.
Ela foi construída a partir de um ser momentâneo - esse que provavelmente
ocupará outras ideias muito diferentes em breve — esse eu agora que ocupa um
lugar no mundo e que esteve em encontro com outros seres, que trouxeram
questionamentos, ou indicações de textos e teorias. Foi a dissertação possível a
partir dos encontros que estabeleci até esse momento da vida e que passaram a
fazer parte do meu campo existencial, criando essa forma de escrita e reflexão.
Provavelmente outra pessoa pode enxergar outros caminhos e entendimentos
para os processos aqui narrados, pois esses outros entendimentos e caminhos
pertencem ao campo existencial dessa outra pessoa, as interpretações possíveis
para ela, a verdade dela. E sempre será com grande gosto que escutarei esses
outros entendimentos, desde que não imputados arrogantemente como a
“Verdade”, ou buscando a desqualificação do meu escrito. Ou seja, entre o eu e o
você sempre haverá um limbo existencial e de significações, que só poderá ser
ultrapassado pela ponte do diálogo, da pergunta verdadeiramente interessada em
conhecer. Minha pesquisa foi o meu caminho existencial possível e se você tem
interesse em saber sobre, me pergunte interessadamente, ou até pode me fazer
provocações/sugestões sempre lembrando do seu lugar você!
A pesquisa em si é algo que nunca se acaba, ela sempre estará
permeada por outras entradas de ideias, conceitos e vivências. O que o
pesquisador pesquisa, depende das relações que ele estabeleceu naquele
determinado momento da vida, seja pelas relações com as pessoas que ele
encontrou, mas também pelas teorias, conceitos, entendimentos e lugares que se
frequentou. O que fica é uma dissertação, esse recorte de um momento temporal
do pesquisar. A dissertação ou tese, é o possível momentâneo do ato do
pesquisar. A dissertação é o traçado escrito dos caminhos, dos encontros, das
andanças do pesquisando naquele dado momento de sua vida. E não sendo a
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Verdade, também poderá servir de ferramenta discursiva para provocar novos
pensares em outros seres, em outros processos de pesquisas. Essa é minha
dissertação, mas poderia ser qualquer outra (aliás foram elaborados muitos outros
desenhos de dissertação, até eu decidir por esse recorte), a pesquisa mesmo não
acaba, continuará. E daqui a alguns anos, provavelmente, acontecimentos desse
momento levar-me-ão a pensar em modificar ou acrescentar algo substancioso no
que aqui está escrito.
Coloco então a minha dissertação ao mundo como um discurso aberto
e convidando ao diálogo! Sejam bem vindos!

23

2. Múltiplas cidades em uma: as diversas faces da polis fabricada
Para Hanna Arendt (2006) o ser humano é político por ser social, o
político nesse sentido como espaço relacional, o que difere da política institucional
ou partidária, essa Política (com P maiúsculo) que restringe o espaço relacional:
[...] de forma descontínua, ora central e ora local, mas sempre
tramada, articulada no interior da instituição, distante da consulta e
participação popular. Trata-se de uma força coercitiva, legitimada,
oficializada que delimita os limites e possibilidades do poder-fazer
social. (HERNANDEZ & SCARPARO, 2009, p.84)

A proposta de analisar alguns dos possíveis efeitos políticos das
apresentações do teatro, parte de um entendimento específico sobre político e
sobre efeito. Política, em sua etimologia grega politiká é uma derivação de polis
(cidade), e Ithka, (aquilo que se refere a ...), ou seja, político no sentido de tudo
aquilo que se refere a cidade, entendendo-a como convívio social, aquilo que
constitui o meio social, sujeitos e objetos de um determinado espaço. Não existe
um ser apolítico, já que toda ação em meio a uma polis produz-se em meio a
Ithka. Todos vivemos em meio ao social, somos constituídos por ele e, também,
temos o poder de influenciá-lo.
Pode haver pessoa apartidária em relação a partidos políticos de
democracia representativa5, mas ser apartidário já é por si só uma posição
política, como, por exemplo, não concordar com os representantes dos partidos
políticos ou não concordar com a democracia representativa. E, no modo de
pensar política, como aqui proponho, toda a posição acaba por ter efeitos no meio
social. Usando ainda o caso de uma pessoa apartidária, o efeito político do
apartidarismo pode ser signiticativo, por exemplo: causar uma transformação
social em relação à democracia representativa, ou criar outros espaços vivenciais
5

Democracia Representativa ou Democracia Indireta é o modelo de democracia que vivemos hoje
no Brasil e em muitos outros países. Nela o povo elege representantes, através do voto (sufrágil
universal), fazendo com que eles ocupem cargos públicos e que se reúnam em espaços de
discussão, como o Parlamento, Câmaras, Congresso e etc., com o objetivo de debater questões
de interesse da população em geral. Importante salientar que a Democracia Representativa é
apenas um modelo de democracia, dentre outros modelos que também existem, tais como a
democracia direta ou anarquismo, este último considerado um sistema democrático sem governo
representativo (Portal Consciência Política, 2016).
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para além da democracia representativa, ou não causar nenhuma mudança que,
por si só, já seria um efeito — o de legitimar as coisas como estão. Tal
significância é ainda maior quando pensamos que a nossa sociedade atual possui
altos índices de desigualdade social exatamente porque determinados modos de
se configurar a polis perpetuam-se.
Partindo da ideia de político como tudo aquilo que se refere ao meio social,
cada coisa que se faz e se pensa, enquanto sujeito de um espaço social, acaba
por ser interpretada como uma posição política, já que ninguém estaria fora do
convívio social e, logo, cada coisa que se faz e se fala terá um efeito nesse meio.
Assim, quando proponho analisar os efeitos políticos da mídia radical, em meio a
uma polis, reflito pelo seguinte viés: quais conteúdos discursivos elas comunicam
no meio social? Qual o alcance desses conteúdos e quais alguns dos possíveis
efeitos desses conteúdos comunicados? Que diferença faz para uma polis a
presença de uma mídia radical?
Ao longo do estudo questionei-me sobre a questão política (polis, cidade)
como algo estático; mas, o percurso de pesquisa foi desestabilizando aquela polis
dada que eu estava fixando-me, mostrando que a própria mídia radical, por vezes,
produzia uma nova forma de polis. Seguidamente novas questões passaram a
emergir, permitindo-me ampliar o objeto de análise, tais como: qual a relação do
teatro/mídia radical com o espaço da cidade? Como esse teatro poderia interferir
no funcionamento da cidade? Que elementos denunciam um determinado modo
de funcionar dessa cidade? Que cidade é essa afinal?
Os sentidos do tema da polis enquanto cidade foram se transformando na
pesquisa, colocando a emergência de que houvesse maior reflexão sobre o tema:
afinal, o que é e/ou poderia ser essa polis/cidade6?
A cidade é esse ajuntamento humano organizado em uma vida social
comum. Mas, por que hoje nós, seres humanos, nos agregamos nesse espaço,
que tantas vezes nos leva a estados de estresse no enfrentamento cotidiano, por

6

No meu trabalho estou usando praticamente como sinônimo polis e cidade. Mas, de fato, existe
uma grande diferença da polís grega para as cidades de hoje. A pólis (πόλις) - plural: poleis
(πόλεις) - era o modelo das antigas cidades gregas desde o período arcaico até o período clássico.
Devido às suas características, o termo pode ser usado como sinonimo de cidade-Estado.
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exemplo, de filas, pessoas se debatendo pelas ruas, engarrafamento nas
avenidas, transporte coletivo lotado, entre tantas outras situações desagradáveis?
Mas, o que seria de nós sem esse ajuntamento de pessoas? Teríamos condições
- estando sozinhos e isolados - de conseguir e preparar nosso alimento, construir
nosso abrigo, preparar nossos agasalhos? Teríamos capacidade de sozinhos dar
conta de todas as coisas que usufruímos em sociedade?
Nos tempos atuais, muitos apostam que sim, pois já temos uma quantidade
de conhecimentos acumulados ao longo da história, além de sempre termos por
perto uma comunidade humana, na qual poderemos nos socorrer, se necessário.
Ainda assim, é um respaldo e conhecimento orientado pela vida social. Porém, no
passado, as coisas não eram tão simples. Na época em que não havia à
disposição da humanidade muitos dos recursos e das tecnologias que temos hoje,
nos primórdios da vida humana, a sobrevivência era muito difícil devido aos
diversos riscos naturais que ameaçavam constantemente a sobrevivência: animais
ferozes, doenças, intempéries do clima, escassez de alimento etc.
A saída para uma condição tão rigorosa era unir-se com outros humanos
de forma a garantir a sobrevivência com um pouco mais de tranquilidade. O ser
humano passou a viver em bandos partilhando tarefas e cuidados mútuos, de
forma que suas necessidades vitais pudessem ser satisfeitas. Viviam de forma
nômade, ou seja, transferiam constantemente suas habitações para outros
lugares. Não vivendo em um lugar fixo, acompanhavam a vida de animais (uma
fonte de alimentos) ou aproveitavam uma região até que se esgotasse seus
recursos naturais, buscando, assim, novas áreas. Obviamente, esse estilo de vida
limitava o crescimento de uma população mais densa devido à falta de recursos
básicos para manutenção da existência (FERREIRA, 1993).
Com a invenção da agricultura7 o ser humano passou a fixar-se próximo às
margens dos rios, onde teria acesso à água potável e a terras mais férteis. Com

7

A invenção da agricultura ocorreu por volta de 10.000 a.C. e é chamada de Revolução Agrícola
ou Revolução Neolitica (expressão criada pelo arqueólogo australiano Gordon Childe). A
Revolução Agrícola marca o fim do Período Paleolítico e o início do Período Neolítico. Ela
caracteriza a transição do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, fixa o ser humano no solo
(pois, para que o ser humano cuide das suas plantações ele não pode afastar-se muito do local).
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essas práticas, a produção de alimentos, que antes era destinada ao consumo
imediato, tornou-se maior, o que levou os seres humanos a estocarem alimentos.
Consequentemente, a população começou a aumentar, pois havia alimentos para
todos. O aumento dos recursos agrícolas permitiu a concentração humana, dando
origem à primeiras cidades da região do Crescente Fértil8 que se tem
conhecimento: as cidades neolíticas (FERREIRA, 1993).
A vida dos seres humanos deixava de ser simples para se tornar mais
complexa, sendo necessário um novo tipo de organização para a sociedade que
surgia; uma organização tanto da gestão da produção coletiva quanto da vida
social que se tornou mais intensa. O ser humano não mais absorvido apenas
pelas tarefas da sobrevivência pode criar espaços de lazer, de cultos, de ritos. A
necessidade de comunicação e também a necessidade do registro dos
acontecimentos levou-o a desenvolver a escrita. Com o surgimento da escrita é
possível deixar registros para a posteridade e, então, inicia-se aquilo que
chamamos o período histórico da humanidade. Antes da escrita, consideramos o
período

pré-histórico

devido

à

dificuldade

de

encontrar

registros

mais

permanentes. A criação da escrita mostra a profunda necessidade que os seres
humanos têm de se comunicar para além do instante presente. Pela escrita, o ser
humano se comunica com o futuro, com passado, com diferentes pessoas que
talvez ele nunca conhecerá pessoalmente. Porém, para Rolnik a própria cidade
também é uma forma de registro que conta histórias:
O próprio espaço urbano se encarrega de contar parte de sua
história. A arquitetura, esta natureza fabricada, na perenidade de
seus materiais tem esse dom de durar, permanecer, legar ao
tempo os vestígios de suas existências. Por isso, além de
continente das experiências humanas, a cidade é também um
registro, uma escrita, materialização de sua própria história
(ROLNIK, 2004, p.9).

Garante a alimentação de um número maior de seres humanos, desobrigando-os da tarefa de
vagar, como nômade, em busca de caça e de produtos para coletar.
8
O Crescente Fértil é uma região que envolve os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia,
Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e
sudoeste do Irã. Foi recebido esse nome pois a forma geográfica da região assemelha-se a uma
lua crescente e quando os rios transbordavam fertilizavam a terra (Wikipedia, 2016).
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É importante destacar que a cidade como a temos hoje nem sempre foi
assim. Desessencializar os objetos sobre os quais nos debruçamos durante um
processo de pesquisa produz certa leitura que localiza as historicidades em torno
das configurações específicas de práticas que forjam realidades e, por isso,
“variam de acordo com as características de cada coletividade humana” (SILVA,
2004, p.13). As cidades antes interpretadas sob leituras homogêneas, estáveis e
linearmente constituídas por processos históricos contínuos, passam a ser
situadas como construções possíveis encadeadas justamente por rupturas,
tensões, interrupções, acidentes, iniciativas, embates, descobertas e dispersões
dos acontecimentos.
Isso significa localizar as cidades em temporalidades que falam daquilo que
não somos mais, daquilo que estamos deixando de ser, histórias de algo passado.
Sob uma perspectiva da desnaturalização, a cidade torna-se algo que foi
inventado, projetado, atravessado por disputas políticas que se referiam a
divergentes projetos de sociedades nos quais se sonhava. Para se tornarem no
que hoje representam, muitas forças se articularam nas invenções das cidades;
algumas delas foram se impondo sobre outras e produzindo o desejado. Efeitos
diversos foram encontrando ou fazendo brotar problemas no percurso: questões
econômicas, ideológicas, políticas, religiosas, morais atuaram como campo de
ação, cada uma sob planos de ambições específicos que se atravessavam uns
aos outros (BARBOSA, 2015).
Então, debruçar-se um pouco sobre a história das cidades é uma maneira
de desconstruirmos o que temos hoje como modelo de cidade, até para que
possamos pensar o que a movimenta e o que pode rompê-la no sentido de
destruí-la ou transformá-la. Diante disso, coloco a seguinte questão: quais foram
os mecanismos que nos levaram a construir um modo de funcionamento de
cidade e não outro? Para Rolnik (2004), um dos aspectos que marca a cidade
contemporânea é o modelo econômico em que vivemos. Se, no passado, outros
modelos vigoravam, a cidade atual vai se estruturando pelo mercado e como um
mercado. A estrutura das cidades vão se transformando para se adaptarem às leis
do mercado.
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Uma das mudanças que ocorreu historicamente foi a forma de pensar e
construir uma cidade. Se, anteriormente, a terra urbana, que era comunalmente
ocupada, e por isso mesmo não havia uma ordem nas construções das moradias,
nesse outro momento, já com a cidade marcada pelo mercado, a terra passa a ser
uma mercadoria que se compra e vende assim como ocorriam com outros objetos
fabricados pelos humanos. A natureza transformada em objeto precisou ser
claramente delineada e, por isso, dividiram-na em lotes que facilitassem a
medição. Tornando-se mercadoria também, passou-se a avaliar qualidades da
natureza como produto, em termos de funções e localidades (tamanho,
localização, declividade do terreno, acessibilidade etc.), o que levou à
supervalorização de algumas localidades em detrimento de outras.
Temos nisso um primeiro ponto9 que marca a cidade moderna: uma cidade
dividida entre lugares valorizados e outros considerados desvalorizados para
moradia. O acesso a essas qualificações se dá pela quantidade de capital que se
investe, concreta ou simbolicamente, nesses espaços. Isso acaba por reforçar
uma cidade dividida por classes: de um lado os proprietários dos meios de
produção, os ricos, detentores do dinheiro e dos bens, que terão acesso aos
melhores espaços e, de outro, os vendedores de sua força de trabalho, os
despossuídos,

os

proletários,

que

vão

ocupar

os

espaços

de

menor

acessibilidade, com riscos para a vida. Um retrato caricato dessa condição é a
cidade do Rio de Janeiro, dividida entre favelas e o asfalto. No morro, onde ficam
grande parte das favelas, a população pobre é exposta a diversas situações de
riscos devido à condição dos terrenos. Próximo ao asfalto, vive a população mais
abastada recebendo do Estado maior estrutura e melhores condições de vida.
A mercantilização do espaço urbano permite que alguns possam acessar
certas coisas e outros não. Isso começa a trazer um delineamento dos locais da
polis em que se definem os espaços nos quais alguns podem frequentar, e esse
9

Nos próximos parágrafos reflito sobre alguns pontos que marcam as características da cidade
moderna. Muitas dessas características são analisadas no livro O que é a cidade? de Raquel
Rolnik (2004), porém, são características que podem ser vistas nas experiências de grande parte
das pessoas que hoje vivem em cidades contemporâneas. Irei destacar apenas dez pontos que
caracterizam as cidades modernas; contudo, de nenhuma maneira o assunto se esgota através
desses dez pontos. As cidades contemporâneas podem ser analisadas por diversas outras
características e pontos de análise.
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“poder” torna-se marcado pelo capital. Vemos isso hoje na forma como a cidade
está dividida, entre diferentes tipos de avenidas e diferentes tipos de bairros. Um
bairro é marcado pela presença de mansões, outro bairro é marcado pela
presença das malocas, mais adiante um bairro comercial. De forma geral, cada
grupo de pessoas ocupa um desses espaços conforme seu poder de compra,
reconhece o seu lugar e se sente estrangeiro em outro. Não existe uma fronteira
material que define essas diferentes cidades dentro de uma mesma cidade. Existe
a fronteira marcada por esse poder de capital, que além de material também é
simbólico.
De certa forma, todas as pessoas são “livres”10 para circular na cidade;
porém, existem funcionamentos que acabam criando essa separação. Na maior
parte das situações, não existe algo explícito que proíba os acessos, mas existe,
sim, mecanismos sutis que impedem uma livre circulação. Este efeito de divisão é
chamado por teóricos como segregação espacial. A cidade torna-se dividida
também em termos de funções: a zona industrial, os centros comerciais, a zona de
lazer, os bairros residenciais, os espaços que servem apenas para transitação etc.
De forma geral, não vemos uma criança sozinha pulando corda em uma avenida,
assim como também, dificilmente, veremos um homem executivo de terno e
gravata com maleta preta sentado tranquilamente no gramado de um parque.
Dificilmente vamos encontrar um travesti que trabalha com prostituição na frente
de um banco às 15h da tarde. As vestimentas, as idades, os sexos, as funções
também fazem parte dos lugares que são fabricados nos espaços da cidade.
Então, um segundo ponto da cidade moderna, é a divisão dos espaços por essas
diferentes características: funções sociais, idades, sexos, vestimentas, etc.
Na cidade medieval ou colonial brasileira, por exemplo, não existia
separação entre local de trabalho e de moradia. As residências eram ao mesmo
tempo lugar de habitação, produção, mercado e lugar de interação social. Naquele
contexto não havia separação entre o mundo do trabalho e o mundo da família:
também não havia separação em termos de mundo adulto e mundo infantil, ou

10

Mantenho o termo livres entre aspas para enfatizar a seguinte indagação: é possível a produção
de liberdades dentro de uma polis previamente fabricada?

30

seja, homens, mulheres e crianças estavam juntos e envolvidos nas tarefas
diárias. A relação entre as diferentes classes sociais era muito próxima; exemplo
disso é que, na cidade medieval, existia um convívio diário, e muitas vezes de
moradia conjunta, entre o mestre e o aprendiz, ou mesmo, nas cidades coloniais
brasileiras a relação entre senhor e escravo tinha a convivência cotidiana como
um elemento essencial. O que distanciava e diferenciava os pobres dos ricos não
era necessariamente o espaço físico, a distância era marcada muito mais por
questões simbólicas tais como diferença no modo de vestir, gestualidade, e no
caso das colônias brasileiras, na própria cor da pele.
Nesse sentido, o rico e o pobre podiam andar misturados na cidade porque
existia essa separação simbólica. A partir de uma época, começa-se a romper os
laços próximos entre as classes sociais, e a relação que passa a se estabelecer é
exclusivamente marcada pelo capital, resultado do trabalho assalariado. O
proletário vende sua força de trabalho e o patrão paga pelas horas trabalhadas
não precisando mais se responsabilizar pelo restante da vida do subalterno. O
empregado assalariado busca o seu lugar de moradia, se responsabiliza pela sua
alimentação e de sua família e assim para as outras necessidades também. Um
terceiro ponto da cidade moderna expressa-se pela divisão da cidade em regiões
habitacionais e regiões de trabalho, legitimada por essa centralidade no capital.
Vemos isso claramente na rotina de nossas cidades em que, determinadas
horas (horário de pico), transportes coletivos e avenidas estão lotadas devido a
locomoção desses trabalhadores no processo de ida ou volta do trabalho. Muitos
bairros habitacionais se tornam desertos ao longo do dia em que acontece a
jornada de trabalho, ao mesmo tempo que regiões comerciais ou industriais ficam
desertas no horário da noite quando a população trabalhadora retorna para suas
moradias. Essa mudança que separa trabalho de moradia possibilita criar espaços
de uma vida intima, uma vida familiar afastada das questões do trabalho. Isso
acaba por redefinir uma nova forma de relação familiar muito diferenciada. As
crianças, que até então viviam junto com os adultos aprendendo em família o que
precisariam para sobreviver, são agora separadas por idades, horários, e a escola
se torna um dos organizadores de suas vidas.
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As próprias casas passam a ser estruturadas conforme essa nova forma de
organização familiar. Se antes as casas vinham coladas umas às outras ou com
entradas que davam direto para a rua, as novas casas passam a ser construídas
distantes do espaço da rua e distante dos próprios vizinhos. Dentro da casa
também acontecem divisões conforme as funções: sala disso, sala daquilo. Com a
égide da intimidade também se cria um novo espaço na casa: a sala de visitas,
lugar onde se recebe pessoas previamente selecionadas, o que possibilita que a
intimidade dos outros cômodos sejam preservados. Esse padrão burguês de
habitação proliferou-se e se tornou quase que norma na sociedade.
Porém, nos territórios populares, devido à falta de recursos, a necessidade
de sobrevivência produziu outras configurações. Essas, são configurações
consideradas marginais no sentido de ter ficado à margem do ideal burguês, que é
considerado a norma; assim, bairros populares são sempre considerados
inadequados do ponto de vista do ideal da estrutura burguesa e famílias desses
bairros populares, muitas vezes, referidas como “desestruturadas”. O que eles não
se perguntam é: estruturadas a partir de que modelo? Naturalizam o modelo
burguês como se o mesmo fosse natural e sempre tivesse existido na história
humana. A valoração então dada para as condições da periferia é sempre de uma
valorização simbólica de um erro, de uma disfunção. Assim, um quarto ponto da
cidade moderna é o ideal de família e sua condição de intimidade, levando os
grupos que não se enquadram nesse ideal serem considerados disfuncionais.
Por esse modelo de ordenamento a cidade também passa a ser dividida em
termos de espaço público e espaço privado. Para a classe alta, a rua deixa de ser
o espaço público, lugar que antes era das festas, dos ritos, dos cortejos e o lugar
que mais englobava as diferentes populações sociais. A sala de visitas ou outros
espaços fechados, em que a entrada só é permitida àqueles que têm um
determinado poder aquisitivo ou simbólico, se tornam os espaços onde se dão as
relações de uma vida intima e acaba por destruir a rua como lugar de
sociabilidade. Dessa forma, um quinto ponto da cidade moderna é a diferenciação
entre espaço público e espaço privado. A criação de uma vida intima acaba por
destruir a rua como espaço de trocas cotidianas, espaço de socialização; ela se
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tornou um lugar de ninguém, ou apenas um lugar de circulação. Esse é o sexto
ponto sobre a cidade moderna. As ruas também passaram a ser moldadas
conforme o novo projeto da sociedade mercado — a ideia é que elas
funcionassem como espaços abertos de transição de mercadorias e mão-de-obra
e, para isso, usaram como modelo o corpo humano:
Desenvolveram a paradigmática relação entre a função da
circulação do sangue no corpo humano saudável e uma circulação
que manteria a saúde da cidade. Esta seria atravessada por vias e
artérias, ruas e avenidas que garantiriam sua saúde ordenada por
fazerem fluir livremente os homens e os produtos (FLORES, 2012
p. 42 e 43).

Outro ponto que marca as cidades modernas é o seu exorbitante
número populacional11, quantidade essa nunca vista antes em toda a história da
humanidade. Se até o século XIX os seres humanos precisaram de toda a sua
existência anterior, de milhares de anos, para chegar ao primeiro número de 1
bilhão de seres humanos na Terra, a partir do século XX, em apenas um século, o
ser humano passou para 7 bilhões. Lembrando, que foi nesse mesmo século que
aconteceram as duas grandes guerras mundiais, das quais resultaram um grande
número de mortos. O crescimento populacional só foi possível devido às
descobertas da medicina moderna tal como a penicilina12 que impediu que os
seres humanos morressem por diversas doenças infecciosas. Também ocorreu a
Revolução Verde13, que possibilitou o uso de novas tecnologias na agricultura
possibilitando um aumento significativo na produção de alimento impedindo a
morte por fome. Essas novas tecnologias acabaram produzindo grande impacto
no crescimento populacional e com isso houve também um grande impacto na
11

Nesse vídeo é possível ter uma dimensão do crescimento populacional no planeta. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=khFjdmp9sZk. Acesso em: 28 Abr. 2016.
12
A penicilina é um antibiótico natural derivado do bolor produzido pelo fungo Penicillium
chrysogenum (ou P. notatum). Ela foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander
Fleming e está disponível como fármaco desde 1941.
13
A Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas
agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 1950 nos
Estados Unidos e na Europa e, nas décadas seguintes, em outros países. O modelo se baseia na
intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas (particularmente sementes híbridas),
insumos industriais (fertilizantes e agrotóxicos), mecanização, produção em massa de produtos
homogêneos e diminuição do custo de manejo. Disponível em: http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/2456/1730 Acesso em: 29 Abr. 2016.
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forma como hoje se estruturam as cidades e como nos relacionamos dentro delas.
Então, o sétimo ponto que marca a cidade moderna é crescimento populacional.
A exemplo disso é que, se antes as cidades eram separadas por fronteiras
definidas, muitas vezes fronteiras desenhadas por grandes muros (exemplo das
cidades medievais), delimitando assim o que pertencia a uma polis e o que estava
fora dela, a cidade moderna vai perdendo cada vez mais esses limites, crescendo
ao ponto de unir-se, muitas vezes, a outras cidades, produzindo o que se chama
efeito conturbação. É o caso das metrópoles e megalópoles — cidades sem
fronteiras é o oitavo ponto que marca muitas das cidades modernas ocidentais.
Outra questão importante a ser levantada é sobre o lugar do poder na
gerência das cidades e como ele foi se transformando ao longo dos tempos. Hoje,
o poder está centralizado no aparelho do Estado, sendo que naturalizamos os
efeitos desse poder em nossas vidas, tornando-se muito difícil imaginar uma
sociedade sem ele. Grande parte da administração de uma polis é gerida pelo
Estado:

saneamento

básico,

instituições

de

ensino,

saúde,

segurança,

eletricidade, água, recolhimento do lixo, transporte coletivo, dentre outros. Os
recursos para essa administração são advindos do pagamento de impostos, ou
seja, sob a lógica do capital. O capital e a cidade, pano de fundo de nossa
estrutura social, mesmo com a intervenção do Estado ainda mantêm os grupos
com maior poder aquisitivo no poder de compra, já que conseguem fazer maior
pressão sobre o Estado ao exigirem para aonde os recursos serão direcionados.
Mesmo com ideia de um Estado de bem-estar social existe uma política
desigual sustentada pelo poder público em relação às comunidades mais
periféricas. Esse fato pode ser visto na forma diferenciada em que os bairros
nobres são tratados em relação aos bairros pobres. Por exemplo, no caso da
segurança pública, a polícia tem uma ação diferenciada no bairro rico, servindo
para a proteção da propriedade privada. Já a mesma instituição policial tem uma
ação completamente diferente em relação ao bairro pobre, posicionando-se de
forma repressiva, como se somente ali vivessem pessoas perigosas, que
oferecessem risco para o restante da sociedade. A mesma diferença ocorre com
relação aos cuidados do saneamento básico em cada região. Alguns bairros
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apresentam estrutura com água e esgoto encanado, recolhimento do lixo três
vezes na semana, enquanto, nos bairros pobres isso não é prioridade, sendo
necessário constantes movimentos e levantes populares para que tais
necessidades sejam atendidas. Assim, a nona característica que marca a polis
moderna é o lugar do poder, e como esse poder se relaciona com os diferentes
públicos dessa mesma cidade.
O décimo e último ponto que gostaria de abordar sobre as cidades
modernas é em relação ao aparato de comunicação da atualidade. As tecnologias
na comunicação foram uma revolução na história da humanidade. Em nenhuma
outra cidade do passado havia recursos tecnológicos tão avançados como temos
hoje. Em apenas um século, muitos meios de comunicação foram inventados e
tantos outros popularizados: fotografia, rádio, televisão, cinema, jornal, livros,
internet, celulares. Através dos meios de comunicação dispostos na polis,
diariamente somos bombardeados por uma quantidade cada vez maior de
informações,

notícias,

publicidades

advindas

de

múltiplas

origens

e

interconectados. Porém, mais recentemente os meios de comunicação têm
exercido uma outra função: de controle. Se, inicialmente, a fotografia e o registro
de imagem em movimento tinha a função de arte ou de comunicação para além do
instante, atualmente, as câmeras têm servido também para controlar a vida das
pessoas, o que fazem, como fazem, onde estão. Na cidade moderna, vive-se sob
a lente de alguma câmera. Se antes o telefone era um meio de comunicação que
servia para comunicação das diversas situações, hoje, os celulares não apenas
cumprem essa função como indicam a nossa localização, além de desempenhar
outras funções mais complexas.
O cotidiano se torna acelerado e invasivo, sendo muito difícil viver
verdadeiros momentos de relaxamento ou prazer, já que sabemos que a qualquer
instante uma ligação poderá acontecer para nos convocar à alguma tarefa. Mais
recentemente, as redes sociais construídas através da internet nos convocam a
uma constante afirmação de nossa identidade, quem somos, com quem andamos,
o que pensamos, porque pensamos. Somos atualizados diariamente e
frequentemente por uma grande quantidade de informações sobre guerras,
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violências, política, acontecimentos de toda ordem, desde nosso local de moradia
até sobre acontecimentos do outro lado do mundo. O mercado se apropria dos
meios de comunicação, capitaliza as informações e a produz de forma intensa
através das publicidades e até no controle do tipo de informação que será
veiculado ou não, a cada momento. Por exemplo, há informações que não
favorecem às leis do mercado ou não geram capital às empresas envolvidas nas
redes televisivas, informações essas que serão rejeitadas por tais empresas.
Então, apesar de termos hoje uma diversidade de tecnologias de
comunicação, isso não nos faz comunicarmos melhor, ou mais democraticamente,
em termos de garantir uma qualidade de vida para todos. As tecnologias acabam
por sobrecarregar a população de informações que, na sua grande maioria, não
interessam de fato à vida das pessoas nem facilitam a comunicação com o seu
entorno. As informações são veiculadas com tanta velocidade, que torna-se difícil
assimilar cada acontecimento, sem que ele logo seja recoberto por outro. Tudo
isso tem levado as pessoas esquecerem rapidamente de situações importantes
sobre a própria cidade. Para a grande maioria da população, as informações
passam a ser analisadas como acontecimento, perdendo assim, a sua
contextualização histórica (CASTELLS, 2010).
Todos esses pontos levam a uma polis que é marcada pela velocidade,
pela excedência de informações, marcada pelo excesso de grupos humanos, uma
cidade que apesar de grande e com tantas pessoas, força o isolamento das
pessoas no seio de um amontoado de sujeitos e informações. Em meio a tantas
pessoas, desconhece-se a maioria delas e, de forma geral, perde-se o interesse
de se relacionar com esse coletivo, pois ele é maior que a capacidade de
interação. Porém, todos acabam sendo regulados por esse coletivo, pelas leis,
pelos fluxos, e o convívio com e ele é marcado pela inerente competição
produzida pelo excesso: na busca por emprego, por ocupar os melhores lugares,
conseguir as melhores condições para si etc. Muitas vezes torna-se uma ameaça
à individualidade pela pressão que cria em torno das famílias ou dos grupos afins.
A esfera privada produz-se, então, como o local onde pode haver o conforto na
polis, já que as ruas movimentadas se tornaram apenas espaços de passagem.

36

As ruas e muitos lugares da esfera pública perdem seu sentido de encontro com o
outro, com o diferente, para se tornar um “não lugar”:
Não lugares, por oposição à noção sociológica de lugar, associada
por Mauss e por toda uma tradição etnológica àquela de cultura
localizada no tempo e no espaço. Os não lugares são tanto as
instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e
bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os
próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou
ainda os campos de trânsito prolongado onde são alojados os
refugiados do planeta (AUGÉ, 2012 p.36).

Os não-lugares seriam então os espaços despolitizados da cidade. Há aí
um paradoxo dentro da própria cidade, pois a polis que era a princípio o lugar de
encontro, debates e decisões, de convívio entre humanos, se tornou um lugar de
passagem: “Circular livremente significará também banalizar, menosprezar os
encontros que se dão nesse espaço de fluidez e velocidade, enfraquecendo a
potência política da cidade como espaço de encontros” (FLORES, 2012 p.35). Se
político é tudo aquilo que se refere ao convívio social, como então estar em um
lugar social que nega o convívio? Esse é talvez o grande paradoxo da cidade
moderna, ou seja, vivemos em uma sociedade nada social, que não abre espaços
para a relação, ao mesmo tempo que produz cenas de violência no público onde
habitariam os únicos resquícios de relação possíveis na polis.
A primeira questão que leva a viver-se de forma gregária, e, doravante,
incluo-me nessa relação, é o reconhecimento de nossa fragilidade existencial
diante das intempéries do mundo. Nós humanos dependemos uns dos outros para
garantir uma vida mais longa e melhor. Sozinhos e isolados não damos conta de
garantir todas nossas necessidades vitais, sem que isso nos ofereça grandes
riscos de sobrevivência. O ser humano é ser gregário, por necessidade. Sozinho,
pouco pode fazer por si e pelo seu entorno. Reconhecer a importância do outro
em nossa vida e sobrevivência, é o que pode nos possibilitar uma melhor vida
social. Somos seres sociais, não podemos não ser. Mas, hoje, o que temos é uma
cidade dividida em muitas cidades (a cidade do rico, a cidade do pobre, a cidade
pública, a cidade privada, a cidade do fluxo, etc.) em que os seres humanos que
alí se encontram não se reconhecem como necessários uns aos outros; pelo
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contrário, o convívio na cidade se dá, de forma geral, pela questão da
concorrência: disputamos por espaço, disputamos por vaga de emprego e estudo,
disputamos por “um lugar ao sol” (sim, até isso é disputado, ainda mais nas
cidades com grandes prédios).
Infelizmente, ao longo da história, parece que esquecendo dessa dimensão
da importância do outro em nossas vidas. O ser humano é gregário e parece fazer
questão de esquecer sua condição. Nas cidades modernas apesar da grande
quantidade de pessoas, vivemos num isolamento em relação aos demais. Porém,
essa relação conflituosa com esse outro não é só privilégio das cidades modernas,
penso que a cidade moderna talvez seja resultado de um funil de comunicação e
de existências que se produziu ao longo dos séculos. Desde a polis grega até as
grandes metrópoles, as cidades são organizadas dividindo os seres humanos em
categorias e funções de forma que uns se beneficiem em detrimento de outros.
Vemos essa condição, por exemplo, na estrutura de castas das cidades orientais,
ou também na própria polis grega na qual considerava-se apenas alguns como
cidadãos, dando a esses certas liberdades e vantagens e para outros não; na
Idade Média, o poder ficava centralizado com os senhores feudais e a igreja.
Nos tempos atuais, como visto anteriormente, a cidade está dividida por
classes sociais em que uns podem acessar certas condições e outros não,
dependendo da quantidade de dinheiro que possui. Claro que essas estruturas de
desigualdades só são possíveis de serem transmitidas porque junto a elas é
exercido um poder de repressão do discurso da diferença, da transformação.
Quantos milhares de projetos de diferentes modos de pensar foram eliminados da
história humana por esses mecanismos de repressão? Quantas realidades,
deixaram de existir pelas coisas que não puderam ser ditas ou executadas?
Quantas possibilidades foram apagadas dos textos e livros que foram queimados?
Quantas criações e existências foram impedidas - através das torturas,
linchamentos e mortes - de produzir outras forma de organização social?
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2.1 As polis (íthkas) silenciadas
Ao longo da história humana sempre existiram levantes, comunidades com
propostas diferentes, pensadores e sujeitos tentando criar alternativas de
organização social que se distancie de um sistema pautado pela desigualdade e
pela exploração. Porém, infelizmente, a maioria desses projetos (talvez todos)
acabam sempre sendo atacados pelos detentores do poder, de forma que apenas
um pensamento, um tipo de lógica, segue predominando frente à história humana
recebendo poucas alterações ao longo dos séculos. Seguem alguns exemplos de
propostas, conhecimentos, comunidades e sociedade utópicas que foram
extinguidas pela força bruta de quem detém o poder: a biblioteca de Alexandria
(que foi queimada), as comunidades indígenas na América (muitas dizimadas e
ainda hoje sofrendo profundas violências e silenciamentos14), os livros queimados
pela Santa Inquisição na Idade Média que, não só queimou livros, como também
colocou na fogueira pessoas; arquivos e textos de pensadores na época de
Ditadura Civil-Militar no Brasil; dentre outros que, por trazerem propostas
alternativas de vida, tornavam-se ameaça ao poder instituído.
Detalhando um pouco mais essa situação, podemos ver o caso da “Queima
de Livros” realizada pela Alemanha Nazista. Na primavera de 1933, grupos de
estudantes, professores e bibliotecários nazistas fizeram um longa lista de livros
que eles acreditam impróprios ao regime e à população alemã. Para eles, todo
conhecimento que questionasse ou que desviasse dos padrões impostos pela
ideologia nazista eram taxados como impróprios, incluíram nisso autores como:
Ricarda Huch, Bertold Brecht, Lion Feuchtwanger, Karl Marx, Leonhard Frank,
Erich Kästner, Albert Einstein, Sigmund Freud, Jack London, Ernest Hemingway,
Sinclair Lewis, Thomas Mann, Heinrich Mann, Walter Benjamin, Alfred Kerr,
Robert Musil, Carl von Ossietzky, Erich Maria Remarque, Joseph Roth, Nelly
Sachs, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Franz Werfel,, Heinrich Heine etc. Na noite de
14

Algumas notícias que apontam o descaso e a violência com as populações indígenas:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/02/140221_sub_mortes_indios_pai_jf
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/19/assassinatos-de-indios-crescem130-em-2014-aponta-relatorio.htm
https://anistia.org.br/o-brasil-e-ameaca-aos-direitos-dos-povos-indigenas/
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10 de maio de 1933, em vários locais da Alemanha, os nazistas invadiram livrarias
e bibliotecas recolhendo os livros proibidos e levando-os à rua para queimá-los em
grandes fogueiras. Mais de 25 mil livros foram queimados em uma única noite
(Tizzo, 2011, Figura 1).
FIGURA 1: Membros da juventude do Partido Nazista promovem queima de
livros censurados. Salzburgo, Áustria, abril de 1938.

Fonte: http://biblioo.info/quando-a-ciencia-era-pecado/

Outro exemplo ocorreu na Guerrra de Canudos, no sertão da Bahia (Brasil)
e que durou mais de dois anos (1896-1897). Canudos foi uma comunidade
organizada por sertanejos, ex-escravos, povos indígenas que, não encontrando
outra forma de viver em meio à cidade, se uniram em uma comunidade
independente que começou a prosperar. Tinham um modo de vida comunitário e
social partilhando tarefas e ganhos. Naquele período, os latifundiários da região, a
imprensa e o clero ficaram incomodados com a nova cidade independente e com
a migração constante de pessoas e valores para aquele novo lugar. Canudos
passou a ser uma ameaça à possibilidade de os poderosos continuarem
explorando pessoas. Se os explorados encontram outra forma de vida, como
poderão continuar sendo explorados?
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Canudos ou Monte Belo (como foi batizado por Antônio Conselheiro, seu
líder) demonstrou ser uma prova viva de que outros modos de organização social
eram possíveis e, principalmente, davam certo! Isso revelou também que a miséria
que a população vivia naquele momento histórico era advinda do próprio sistema
social brasileiro formalizado e que não estava interessado no sofrimento daquelas
pessoas e na melhoria de suas vidas. Para combater e silenciar essa comunidade
que dava certo,foi declarada uma guerra. Foram realizadas quatro expedições das
forças armadas brasileiras contra Monte Belo. A guerra se encerrou com a
destruição total de Canudos, com as casas do arraial incendiadas, com o
degolamento de muitos prisioneiros de guerra. Foram em torno de 25 mil pessoas
mortas, ou seja, a destruição total da população (MONIZ, 1978). Canudos
completamente silenciada embaixo de sangue expressa a imagem para seguir
avante a história brasileira, na qual uns se beneficiam em detrimento de outros,
exemplificando a produção de uma polis que sempre remete á disputas humanas.
Para muitos, a história humana evoluiu, se transformou. Inserindo-me
novamente no julgamento, talvez eu seja um pouco pessimista em relação à isso.
O que vejo é uma repetição do igual, disputas humanas resultando na aniquilação
das

diferenças

nos

mais

diversos

âmbitos,

com

algumas

pequenas

transformações ao longo dos milênios. Perpetuam-se relações de desigualdade e
exploração que insistem em estar presentes ao longo dos tempos, tendo como
contraponto algumas ilhas momentâneas de cooperação e sensibilidade
comunitária.
Trago essa reflexão, pois, nesse sentido, desnaturalizar uma cidade requer
situá-la como algo não apenas construído a partir de um local, de pedras ou de
tijolos. Um modelo de casa é construído também historicamente, a partir do que se
pensa sobre os corpos, se são individuais, coletivos, o que se quer proteger neles,
o que não interessa proteger, quem serão os moradores e cidadãos. Dependendo
a forma como se pensa o ser humano, a quem se considera humanos (lembrando
que a escravidão de negros era justificada por não se considerar essa população
como humanos), sua relação com outros humanos e o mundo, isso resulta no
formato como uma cidade será construída, na forma como serão empilhados os
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tijolos ou as madeiras de determinada cidade. A cidade, acima de tudo, é discurso;
um discurso que forja os objetos dos quais fala, uma ideia em movimento por meio
da comunicação. Os discursos fabricam a polis. São os discursos que circulam
nas ruas da cidade, nas mentes dos cidadãos, nos meios de comunicação
disponíveis, que fazem uma cidade ser o que é. Da mesma forma, o que é
silenciado nessa cidade acaba por destruir cidades possíveis. É em meio a uma
polis fabricada que o Teatro de Rua se propõe a atuar. O Teatro de Rua não tem
palco, mas tem um cenário: a cidade. Levando em consideração que uma cidade
tem múltiplas faces, o palco envolve distintas polis.
É em meio a essa complexidade que me proponho, como pesquisadora, a
adentrar. Aproximo-me dos grupos de Teatro de Rua com a intensão de ampliar a
compreensão sobre como eles circulam na polis, como se apresentam nessas
cidades, comunicam-se a elas, e com elas. Encenam para contar uma história.
Encenam em meio a uma polis que já tem uma história, múltiplas cidades,
múltiplas histórias. Querem comunicar, e não em qualquer lugar, mas na rua, nas
veias da polis. Questiono-me frente à encenação dos teatros: o que comunicam?
Por que comunicam
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3. A importância da Comunicação
Falar de mídia é falar de Comunicação. E comunicação é algo importante
para pensar as relações no meio social. A questão da comunicação se apresenta
na base de diversas teorias ou do pensamento de diversos autores. Por exemplo,
para a filosofa Hanna Arendt, a comunicação - pensando a polis grega - o que
possibilitava alguns seres humanos terem relações entre si para além da força, da
coação e da dominação: era no ato da conversa mútua e do convencimento
recíproco que os sujeitos regulavam os assuntos, sua liberdade e praticavam a
democracia. Podemos ver também a questão da comunicação no pensamento de
Foucault, para ele, discursos podem criar regimes de verdades e subjetivações.
Guareschi (2013), na obra “Direito Humano a Comunicação” faz uma
reflexão profunda sobre a comunicação como um direito básico e como condição
para uma verdadeira apropriação da cidadania dentro de uma sociedade. O autor
cita um dizer de Herbert de Souza: “O termômetro que mede a democracia numa
sociedade é o mesmo que mede a participação dos cidadãos na comunicação”,
porém ele acrescenta que “o avanço da democratização da comunicação é a
condição indispensável para o avanço da democracia em todas as outras
instâncias da sociedade” (p.24).
A comunicação, segundo Moscovici, é o que permite criar e configurar
realidades através das Representações Sociais. Segundo ele, as RS não são nem
uma réplica, nem um reflexo do mundo, ‘as representações evocam também o que
está ausente do mundo, elas o criam, mais do que o simulam’ (MOSCOVICI,
2003, p.212).
Nesse sentido, a comunicação é o que nos permite viver em sociedade,
tendo minimamente um entendimento com os demais. Uma das ferramentas
humanas de comunicação é a mídia, entendendo aqui mídia como os processos
de produção circulação e recepção de mensagens e conteúdos informacionais por
meio de diferentes tecnologias, tais como: Internet, televisão, jornais, rádios,
revistas etc. (GUARESCHI, 2009).
Porém, a mídia no Brasil, devido a uma ditadura civil-militar que durou 21
anos, acabou se configurando como espaço de alguns grupos.

Na época da
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ditadura, várias linhas de jornais e TV foram perseguidas e fechadas por se
posicionarem divergente do golpe civil-militar. Além disso, os governos militares
também queriam manter-se informados sobre todos os acontecimentos internos
corroborando com a doutrina da época de “segurança e desenvolvimento” e a luta
contra “inimigos da pátria”, pois os próprios cidadãos eram vistos como suspeitos.
As emissoras que colaboraram com esse propósito receberam privilégios
especiais (GUARESCHI, 2013). Dessa forma, os grupos que se colocaram a favor
do golpe receberam investimentos do governo, formando-se em tempos de
ditadura, aquilo que hoje é a nossa grande mídia (HERNANDEZ; SCARPARO,
2008). Segundo Guareschi, a expressão “grande mídia” é entendida como:
[...] o fenômeno de ter-se materializado entre nós um sistema de
comunicação em que a maior parte dos meios, principalmente
eletrônicos, ter sido apropriados por um pequeno grupo de famílias
que possuem fundamentalmente a mesma orientação ideológica,
defendendo e legitimando os pressupostos liberais capitalistas
(2013, p.27).

Noventa por cento dos meios de comunicação ficaram nas mãos de apenas
nove famílias que tem o poder de dizer ou silenciar certas verdades
(GUARESCHI, 2007). A grande mídia é um meio de comunicação que chega a um
grande número de pessoas; ela tem o poder de criar realidades pelas coisas que
são anunciadas como também tem o poder de tornar invisível as coisas que não
são veiculadas, porém, não somente ela faz existir ou deixar de existir coisas,
como também dá uma conotação valorativa à realidade existente, dizendo se algo
é bom e verdadeiro. As coisas veiculadas pela mídia normalmente são
consideradas boas e verdadeiras, a não ser que, expressamente é dito o contrário.
Para Guareschi, os meios de comunicação de hoje têm o poder de construir
realidades. Sem adentrar no conceito de realidade, que é extremamente
complexo, o autor diz realidade como aquilo que se mostra visível, o que tem
valor, o que traz respostas, o que legitima e dá densidade significativa ao nosso
cotidiano. Nesse sentido, atualmente algo passa a existir ou deixa de existir, se é,
ou não, comunicado. Pela grande mídia é possível formar opinião pública, definir o
que é real, definir valores, estabelecer a pauta de discussão e influenciar
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poderosamente a construção da identidade das pessoas. E essa situação se torna
extremamente complicada quando pensamos que apenas nove famílias com suas
perspectivas de vida, gerenciam esses meios.
Dessa forma, a mídia acaba por ter um efeito político muito forte.
Lembrando que termo político é aqui entendido como tudo aquilo que se refere ao
meio social, levando em conta que todo o ser humano é ser social, pois é nesse
meio que ele se constitui enquanto ser. Então grande mídia tem efeitos sociais por
criar e manter subjetividades hegemônicas que se cristalizam em modos de
saber/poder deixando outros discursos e saberes no silêncio da oficialidade.
Poder-se-ia dizer que a mídia tornou-se um espaço hierárquico em que apenas
algumas representações/ideias/discursos circulam em detrimento de outras.
Sandra Jovecholovitch convida-nos a pensar sobre os riscos desse tipo de
hierarquização. Diz ela:
Se são as tuas representações e o teu saber que são colocados
no mais ínfimo degrau da escala, isso pode te desvalorizar como
pessoa e desautorizar tua visão de mundo diante de outros grupos
sociais. Pode desacreditar o que tens a dizer e frustrar tuas
possibilidades de ter acesso a recursos e oportunidades. Isto pode
destruir tua auto-estima e te marcar por toda a vida
(JOVCHELOVITCH, 2008, p.83).

Segundo Guareschi (2007), após a II Guerra Mundial não é mais possível,
como antes, analisar a sociedade pelo prisma das crenças ou das relações de
trabalho. A sociedade de hoje se constrói, se organiza e se transforma através da
comunicação e produção de conhecimentos. “É isso que escapa aos psicólogos
sociais, que ficam apenas nas relações interpessoais” (MOSCOVICI, 2002, p. 206,
citado por GUARESCHI, 2007).
A Psicologia se desenvolveu como um campo do conhecimento baseado no
projeto da Ciência da Modernidade, que possui em seus discursos a naturalização
de certas verdades na ideia de essências universais, na crença da existência dos
objetos em si e na objetivação do mundo. A Psicologia se posicionou no mesmo
sentido, acreditando ser possível a apreensão da “realidade” de forma imparcial,
buscando para isso uma pretensa razão e neutralidade, em detrimento das
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sensações. Concebida como ciência, a Psicologia se distanciou da política
(COIMBRA; NASCIMENTO, 2001). E o que de fato se evidencia na prática
profissional é a impossibilidade de separação entre Psicologia e política:
[...] pois a Psicologia trabalha com sujeitos habitantes de um lugar
em determinado momento histórico da sociedade. Diante disso,
qualquer intervenção realizada com os sujeitos produz efeitos no
coletivo, sempre havendo uma implicação política, pois essa
prática é sempre uma ação sobre a vida desses sujeitos. Estar
atento a isso é o que vai diferenciar os profissionais que se
colocam em uma postura ético-política, ou seja, que se
comprometem com o cuidado relativo à vida dos sujeitos que
afetam (REIS; GUARESCHI, 2010).

É possível que seja um importante papel político da Psicologia Social poder
escutar e visibilizar15 esses outros discursos, pois mesmo que eles não existam
numa determinada oficialidade, continuam circulando, às vezes, marginalizados ou
subterraneamente no meio social.

Esses discursos, inseridos na vivência da

população, embora diferenciados do discurso oficial, estão presentes nos
movimentos sociais, nas lutas. Enfim, são discursos dos grupos minoritários e
circulam nas mídias alternativas. Estas, em grande parte, são tipos de
contrainformação hegemônicas, que entrelaçam cultura popular, culturas locais,
regionais e culturas de oposição, que podem ser: grafitismo, internet, hip-hop, TV’s
e rádios comunitárias, jornais, zines, teatro de rua e popular, vestuário etc. Elas
são uma força importante para democratizar a comunicação (DOWNING, 2004).
Assim como a grande mídia tem efeitos políticos como, por exemplo,
através de discursos dominantes fazer a manutenção de subjetividades
hegemônicas; as pequenas mídias também criam efeitos políticos, pelo simples
fato de serem saberes/poderes em circulação, mesmo com pouca abrangência
territorial.

15

Tornar visível (nota do autor)
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3.1. Comunicação como meio de transformação
A estrutura social é construção humana e, portanto, é sempre contraditória:
envolve tanto os que pretendem mantê-la quanto os que, insatisfeitos, pretendem
transformá-la. A sociedade é composta desse conjunto de relações de forças em
tensão, onde o conflito é elemento imprescindível de mudança; ele é o terreno de
negociação e de luta, onde as minorias inovadoras produzem saberes alternativos,
orientando, junto à coletividade, novas práticas sociais e estilos de vida
(JOVCHELOVITCH, 2008).
Há então, um antagonismo constante entre os que querem e os que não
querem a mudança. Moscovici busca enfatizar o caráter mutável das
comunidades, lugares em que as mudanças vão sendo incorporadas a partir das
representações sociais; formas de conhecimento que sustentam nossas relações
e nossas vidas. Sendo assim, não é possível ter uma visão ingênua sobre as
comunidades, mas, sim, compreendê-las como contextos em movimento, forças
coletivas que operam a partir de rupturas que transformam constantemente as
sociedades e impactam no cotidiano dos diversos grupos sociais (HERNANDEZ et
al, 2010).
Para Moscovici (2011), o ser humano é um ser de mudança que deseja e
pode assumir ações transformadoras. Para efetivá-la, os sujeitos se organizam em
grupos, em organismos de caráter ideológico, onde defendem suas opções
criando estratégias e táticas de ação. A mudança sempre implica intenção e
relação.
Nesse sentido, as mídias alternativas, que apostam na contrainformação
hegemônica, são parte daqueles grupos e movimentos que Moscovici chama de
Minorias Ativas; no entanto, as minorias não devem ser entendidas em termos
quantitativos, mas como grupos sociais excluídos, divergentes e, portanto,
possuidores de um status social marginal ou inferior, já que não ocupam o lugar
das elites. Segundo ele, as minorias manifestam conflitos no campo social,
questionando sistemas normativos; dessa forma, produzem novas ideias e
práticas: promovem no social novos “estilos de comportamento”. Estes “estilos de
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comportamento” fazem com que outros grupos sociais questionem suas próprias
crenças e posições (MOSCOVICI, 2011).
Para o educador Paulo Freire (1983), a mudança social passa pela
desmitificação da realidade, visto que os mitos são os elementos básicos da ação
manipuladora e favorecem uma consciência ingênua e uma visão distorcida da
realidade que opera a favor da classe dominante. Aqui, poder-se-ia falar do uso
dos mitos como formas absorvidas pelos humanos para explicar a realidade.
Assim, desmitificar significa estranhar e compreender a realidade de outros
modos.
Desse modo, a comunicação é um meio que possibilita a revisão da
percepção da realidade, que leva a uma postura fatalista: esse sujeito coisificado
condicionado pela própria realidade, levando a outros modos de vê-la. Comunicarse e refletir com os outros é uma estratégia para conscientizar-se junto às
dificuldades de sua sociedade. Conscientizar e lutar contra a ordem dominante e
subvertê-la é instaurar um conflito. (HERNANDEZ et al, 2010).
Dessa forma, as mídias alternativas podem estar sendo essa ferramenta de
comunicação e reflexão que causa o conflito, possibilitando assim, grupos sociais
questionarem as informações hegemônicas divulgadas pelas Grandes Mídias.
Moscovici, na sua obra Minorias Ativas faz uma crítica aos modelos dominantes
na Psicologia Social que têm um olhar apenas para a conformidade e a
estabilidade e, de outro, ele busca resgatar aqueles conteúdos negligenciados
pela psicologia: o conflito, os processos de influência minoritária e os elementos
psicossociais da ação coletiva: “no mundo social, fora do laboratório, existem
inovações, há revoluções, há lutas simbólicas entre maiorias e minorias”
(MOSCOVICI, 2011, p.9).
Assim, entendendo o lugar da academia como produtora de conhecimento
que não é neutro porque tem resultados no meio social, buscar entender esses
outros discursos é algo que pode nos apontar caminhos para alternativas aos
modos de comunicação dominantes.
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3.2. Mídia Radical
No Brasil grande parte das teorias da comunicação acabaram focando
nossa visão para olhar as mídias como instituições monolíticas, controladas por
pequenos grupos de uma elite comprometida com o modo de produção capitalista.
E de fato, isso é uma verdade, porém não é única. Nem todas as mídias possuem
tais características. Estudar e divulgar conteúdos de apenas esse tipo de mídia
acaba por restringir a complexidade dos meios de comunicação na vida social.
Ficam excluídas então - como se não fosse algo importante e interessante para
estudos - as formas alternativas, autônomas, marginais e experimentais de
comunicação massiva.
Arlindo Machado, para apresentação na edição brasileira da obra Mídia
Radical comenta que “é lastimável que, num país com tanta história de
apropriação radical dos meios, e de associação das práticas midiáticas ao
movimentos sociais reivindicatórios ou contestadores, o pensamento sobre essas
práticas entre nós se encontre ainda em fase de balbucio” (2004, p. 10). No que
tange à discussão sobre mídias, parece mais uma vez que são as próprias mídias
hegemônicas que colocam o debate para o público, inclusive através dos
pesquisadores que, mesmo com uma intencionalidade crítica, apenas dão foco em
seus estudos para esses grupos hegemônicos. Perdemos a capacidade de
colocar nossas próprias pautas para estudo e debate. Muito se poderia falar dos
diferentes modos de se fazer comunicação, da diversidade de experiências e
organizações no campo das mídias; práticas essas, que talvez nos indiquem um
futuro mais promissor, mas, acima de tudo, nos mostre um aqui e agora, com
utopias em ação. Para Machado (2004), é uma ilusão achar que alguém tem um
diferente viés pelo simples fato de fazer uma crítica da Grande Mídia Corporativa:
“A verdadeira leitura crítica não promove o objeto nem contribui para levantar os
seus índices de audiência, mas desvia o foco para as questões que realmente
importam” (p.11).
Penso que a problemática não seja tão dicotômica no sentido do “ou isso
ou aquilo”. Mas atuar criticamente no que, hoje, entendemos como dois pontos
opostos. De forma alguma, olhar esse modos de produção alternativas ao modo
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de produção capitalista seja negar o potencial das grandes mídias corporativas, ou
negar a luta que se precisa fazer no campo da sua democratização. Bem ou mal,
as grandes mídias são espaços institucionais atrelados ao Estado, que também
precisam ser apropriados para a diversidade de discursos e visões de mundo, algo
que não vem acontecendo. Além da busca pela democratização dessa ferramenta
de comunicação, que são as grandes mídias, outro importante papel é realizar o
desmantelamento desses monopólios construídos em cima de concessões
públicas, monopólios esses, que enriquecem alguns em detrimento da grande
maioria da população (GUARESCHI, 2013). Porém, também é importante pensar
e valorizar o que vem se produzindo por fora do controle do Estado e do Mercado.
Outras visões de mundo e outras comunicações alternativas também são
possíveis e sempre ocorreram.
Esses meios de comunicação, normalmente definidos como alternativos,
John Downing os define como Mídia Radical . Ele usa o termo Radical porque
entende que o termo “alternativo” é um paradoxismo, e não daria conta do que
significa essas mídias. O termo alternativo é paradoxo, pois qualquer coisa é
alternativo a alguma outra coisa. A respeito da mídia radical, Downing diz: “Com o
termo mídia radical, refiro-me à mídia - em geral de pequena escala e sob muitas
formas diferentes - que expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e
perspectivas hegemônicas” (2004, p.21).
John Downing trabalha com o conceito de hegemonia e contra-hegemonia
inspirado pelo anarquismo socialista e feminista, pelo conceito básico de
hegemonia de Antonio Gramsci e outras fontes que tratam dos estratagemas
subversivos na vida cotidiana. De modo geral, hegemonia expressa os grupos
sociais e suas estruturas ideológicas dominantes que, no caso atual de nossa
sociedade, entendendo como modo de produção, é o capitalismo e os interesses
dele advindos. Contra-hegemonia significa posições, grupos e movimentos com
outras demandas políticas e existenciais, que pouco espaço têm para circular
numa sociedade com uma visão de mundo dominante.
Nesse sentido, a mídia radical não é algo recente, ela não tem a ver com o
avanço da tecnologia, mas, sim, com o desejo de comunicação inerente a todo ser
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humano. Mídia radical é algo que sempre existiu como forma de se contrapor a
valores e comunicações instituídas. Porém, dependendo do ponto de vista, isso
poderá ser positivo ou negativo. Não se pode esquecer que em uma sociedade
que tem avanços em termos de direitos humanos e respeito à diversidade, muitas
vezes surgem mídias radicais fundamentalistas, racistas, machistas, fascistas que
buscam com a divulgação de suas visões de mundo o retrocesso social para
problemas - possivelmente - mais grotescos, e nem por isso deixam de ser uma
mídia radical. Depreende-se, portanto, que o termo mídia radical não significa
necessariamente algo positivo ou negativo. Isso vai depender do ponto de vista e
dos objetivos éticos usados para analisá-la.
Para Downing o conceito de mídia é algo realmente amplo, estendendose ao campo das mídias radicais. Assim, mídia não se refere somente a televisão,
rádio e jornal . Mídia pode ser uma vasta gama de recursos usados como meio de
comunicação, por exemplo: as canções populares, o graffite, os broches e buttons
de lapela, as charges, a roupa etc. Uma das mídias analisadas por Downing é o
teatro. Ele entende que o teatro popular e o teatro de rua, usando como veículo o
discurso público e o corpo, também são meios de comunicação radicais que
fazem parte dessa “tapeçaria da expressão cultural rebelde” (DOWNING, 2004,
p183).
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4. Teatro de Rua
O teatro de rua pode ser definido como um “Teatro que se produz em locais
exteriores às construções tradicionais: rua, praça, mercado, metrô, universidade
etc.” (PAVIS, 2008, p.365). Tem suas origens na Antiguidade, e na Grécia Antiga
ele se servia dos espaços abertos para colocar em cena os conflitos dos cidadãos
e da polis como um todo. A partir do Renascimento, nos fins do século XIV, o
teatro foi se profissionalizando e, aderindo a uma proposta burguesa, passou a ser
apresentado em locais restritos mediante pagamento. Saiu das ruas e foi para
dentro de edifícios tornando-se algo restrito a uma elite. Isso deixou uma marca
em que normalmente se associa teatro como algo inacessível em termos
financeiros ou algo para ser apresentado em palco.
O teatro de rua é a possibilidade de descentralizar e democratizar a arte do
teatro, levando-o às mais distintas pessoas e lugares, além de resgatar o seu
potencial original de diálogo com a polis. Com o teatro de rua, o ator sai de sua
redoma para entrar em contato direito com o público. A relação entre ator e
espectador fica mais horizontalizada, às vezes até confundindo-se entre si, o que
possibilita que as cenas recebam interferências e, em alguns momentos, sejam
completamente transformadas.
Ocupando as áreas abertas, fazendo delas seu espaço cênico, o teatro de
rua interfere (re)significando esses locais. Em tempos em que tudo parece cada
vez mais rápido, a rua mais perigosa e pela qual costuma-se passar rapidamente,
o teatro pode ser o elemento estranho que interrompe a agonia moderna, levando
o transeunte a sonhar e a refletir sobre sua condição de sujeito histórico dentro da
cidade (TEIXEIRA, 2008). Para Carreira (2007, p.45): “O ator que invade a rua e
incomoda o transeunte, está deformando as linhas que definem a cidade”. A
cidade se transforma, ela agora é o próprio palco em que o cidadão também
encena. Quando o ambiente urbano torna-se cênico, passa-se a questionar e
incitar uma reflexão sobre os valores dos próprios espaços e da existência das
pessoas nesses espaços. O teatro de rua e sua ocupação no cenário da vida
cotidiana da polis é um dispositivo de informação e revelação de alguns conflitos,
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instigando questionamentos que libertam poderes e possibilidades (PINHEIRO,
2011).
Os grupos de teatro que se utilizam dessa forma do fazer teatral interferem
diretamente na vida cotidiana dos transeuntes que, de outra forma, seguiriam seus
rumos sem perceber ou interagir com o ambiente em que se encontram. Dessa
forma, apostando nessa transformação do olhar sobre locais rotineiramente
conhecidos, possibilita-se uma sutil transformação da ordem social e cultural.
As motivações para se optar pelo teatro de rua são as mais variadas,
desde uma tentativa de levar o teatro às pessoas que não têm acesso ao fazer
teatral convencional, até uma forma de teatro político. No Brasil, essa modalidade
foi muito utilizada em tempos de ditadura como voz de oposição a repressão.
Usado, muitas vezes, como um fazer político, o teatro de rua é como uma
Zona Autônoma Temporária16 Midiática — constrói sua notícias em um curto
espaço de tempo em que o Estado não tem controle: diz e logo se desvanece.
Deixa sua noticia, suas verdades; questiona e deixa dúvidas para serem
pensadas. Reaparecendo em outro momento e em outro local da grande
metrópole.
4.1. Oí Nóis Aqui Traveiz
A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz surgiu na data simbólica de 31
de março de 1978 com uma proposta de renovação radical da linguagem cênica e
um comprometimento ético com o momento político vivido no país, no caso, a
ditadura civil-militar. Durante esses anos criou uma estética pessoal fundada na
pesquisa dramatúrgica, musical, plástica, no estudo da história e da cultura, na
experimentação dos recursos teatrais a partir do trabalho autoral do ator. Não se
limitando à sala de espetáculos, desenvolveu uma linguagem própria de teatro de
rua, além de trabalhos artístico-pedagógicos junto à comunidade local. O nome do
16

Zona Autônoma Temporária é um termo cunhado por Hakin Bey (pseudônimo de Peter Lamborn
Wilson) para falar da criação e propagação de espaços autônomos temporários como tática de
resistência e esvaziamento do poder (BEY, 2001). Penso o teatro de rua como uma Zona
Autônoma Temporária Midiática por servir como um meio de comunicação autônomo que um
ocupa um espaço em um determinado momento com o intuito de resistir a alguma lógica
hegemônica dizendo outras verdades, ou deixando reflexões.
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grupo em grafia propositadamente incorreta é um aviso de que o coletivo se
propõe a tomar atitudes inusitadas e contestadoras. O Ói Nóis surgiu com a ideia
de fazer um teatro fora dos padrões convencionais e desejava expressar e viver
essas ideias através do teatro. Seus integrantes buscam um posicionamento
político, ético e estético, que extrapola o espaço da cena. Não só as montagens
de impacto tornam-se características marcantes do grupo, mas também a
participação ativa em manifestações políticas, como o movimento pela Anistia e
movimento ambientalista, as greves e os protestos. São as intervenções cênicas sempre em defesa terna e intransigente de uma humanidade criativa e solidária que são origem ao teatro de rua do Ói Nóis, que busca interferir no cotidiano da
cidade, levando poesia e reflexão sobre a realidade para pessoas das mais
variadas classes, e chegando a um público novo que não vai ao teatro. É nesse
período de intensas manifestações sociais que o grupo assume a identidade de
Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. A ideia de tribo está associada a um tipo
de estrutura social baseada na comunidade e na camaradagem. Já o termo
atuador se refere-se à fusão entre o artista e o ativista político. (HAAS, 2015)
O espaço físico formal do grupo se chama “Terreira da Tribo”. O nome
desse espaço “feminino, telúrico e anarquista”17 vem de terreiro, lugar de encontro
do ser humano com o sagrado. É um espaço que possibilita a sua utilização de
muitas formas. A Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz é hoje um
dos principais centros de investigação cênica do país. Criada em 1984, no Bairro
Cidade Baixa, sob o signo do teatro revolucionário de Antonin Artaud, a Terreira é
um atelier artístico onde se desenvolve múltiplas atividades. Desde as oficinas
teatrais de iniciação, pesquisa de linguagem e treinamento de atores, até a
elaboração e montagem dos espetáculos do Ói Nóis Aqui Traveiz. Ao mudar de
endereço para o Bairro Navegantes, em 2000, a Terreira se transforma em Escola
de Teatro Popular, com o objetivo de preservar, difundir e socializar a proposta
estética e política desenvolvida desde 1978 pelo grupo. É na Terreira que a Tribo
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz cria o seu Teatro de Vivência, com seus

17

Conforme postado no blog do grupo, disponível em: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/.
Acesso em: 13 mai. 2015.
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ambientes cênicos onde o espectador integrado ao espaço torna-se participante
do ato teatral.
A organização da Tribo é baseada no trabalho coletivo, organizando não
somente as atividades teatrais mas também a manutenção do espaço. O grupo
busca uma constante transformação e, para isso, está sempre aberto a novos
participantes. Para a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz o teatro é
“instrumento de desvelamento e análise da realidade”. Esta é a defesa que o Ói
Nóis faz:
O teatro como resistência e manutenção de valores fundamentais
que diferenciam uns de outros: a solidariedade, a honestidade
pessoal e a liberdade. Fazendo um teatro a serviço da arte e da
política, que não se enquadra nos padrões da ética e da estética
de mercado. O teatro como um modo de vida e veículo de ideias:
um teatro que não comenta a vida, mas participa dela (ÓI NÓIS
AQUI TRAVEIZ, 2015)18.

Abaixo, na FIGURA 2 e 3 seguem exemplos de duas apresentações de rua,
que atualmente o grupo vem apresentando.
FIGURA 2 – Apresentação do Ói Nóis - Performance “Onde? Ação nº2”

Fonte: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/ (2015)
Foto: Pedro Isaias Lucas
18

Conforme postado no blog do grupo, disponível em:http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/p/a-tribo_1.html.
Acesso em: 13 mai. 2015.
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A performance “Onde? Ação nº2”, por meio de uma linguagem simbólica,
busca fazer uma reflexão sobre o passado recente de ditaduras na América Latina
e os resultados dolorosos desses períodos, que ainda são sentidos por muitas
famílias que perderam seus entes devido à violência do Estado. Essa ação
performática contribui para divulgar e fortalecer o “movimento de milhares de
brasileiros, que exigem que o Governo Federal proceda à investigação sobre o
paradeiro das vítimas desaparecidas durante o regime militar”19, identificando e
entregando os restos mortais aos seus familiares e aplicando as devidas punições
aos responsáveis.
FIGURA 3 – Apresentação do Ói Nóis Aqui Traveiz - Espetáculo de rua “O
Amargo Santo da Purificação”.

Local: Parque da Redenção - Porto Alegre
Foto: Samantha Torres (29/03/2015).

19

Conforme postado no blog do grupo, disponível em: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/.
Acesso em: 14 mai. 2015.
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O espetáculo conta a história de Carlos Marighella, homem que lutou contra
as ditaduras no Brasil e que os setores dominantes incriminando-o, acabaram por
excluí-lo de um lugar na história oficial brasileira. O espetáculo é a possibilidade
de dar voz e cena não somente ao Carlos Marighella, mas a todas(os)
brasileiras(os) que estiveram na luta contra o terror do Estado, lembrando à
população que nunca deverá ser esquecido esse episódio, para que ele nunca
mais se repita. A peça construída pelo grupo Ói Nóis Aqui Traveiz utiliza-se dos
poemas escritos por Carlos Marighella, transformando-os em canções que são o
fio condutor da narrativa. “Através de uma estética ‘glauberiana’, o Ói Nóis Aqui
Traveiz traz para as ruas da cidade uma abordagem épica das aspirações de
liberdade e justiça do povo brasileiro”20.
4.2. Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela
A Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela é um grupo de teatro
de rua de Porto Alegre/RS, que iniciou suas atividades em 2008, com “uma
intervenção cênica de denúncia aos doze anos de impunidade do massacre de
Eldorado dos Carajás”21. O grupo possui uma relação estreita com diversos
movimentos sociais da capital gaúcha, participando ativamente de diversas
manifestações políticas e culturais. Atualmente o espaço de encontro e ensaios
acontece na Usina do Gasômetro e na Casa de Cultura Mário Quintana. O grupo
mantém três oficinas abertas ao público em geral – Oficina de Teatro em Ação
Direta, Oficina do teatro militante à música engajada e Oficina de Interstícios
Cênicos.
O Levanta Favela, para a produção de seus trabalhos utiliza-se da
linguagem da agitação e propaganda (AGITPROP), ocupando assim as ruas com
um propósito interventivo e político. A linguagem do AGITPROP é um estilo criado
na Rússia pelo partido Comunista Soviético para divulgar “campanhas políticoculturais”. Além disso, é possível associar o termo a um teatro mais crítico, como
20

Conforme postado no blog do grupo, disponível em: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/.
Acesso em: 14 dez. 2015.
21
Conforme postado no blog Levanta Favela, disponível em: http://levantafavela.blogspot.com.br/.
Acesso em: 10 dez. 2015.
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às obras do dramaturgo Brecht e do produtor Piscator e à produção teatral feita a
partir da década de 60, que tendia a sobrepor a ideologia à sua representação
estética. Na perspectiva do AGITPROP, o grupo construiu diversas intervenções
cênicas, entre elas: ‘’Manifesto por uma Educação Libertária’, “Dona Maria”, “O
Direito de Comer Direito” (2008), ‘’Eltom Brum’’ (2009), ‘’Manifesto por uma
Abolição Libertária’’ (2010), ‘’PachaMama’’, "Para que(m) serve teu voto?", "Pula
Roleta", entre muitas outras obras.
A filosofia do grupo fundamenta-se no princípio de que é possível qualquer
pessoa expressar-se através do teatro, essencialmente o de rua, atuando em
locais públicos. Tendo pouco aparato de montagem ou divulgação, o grupo
intervém no cotidiano do meio urbano, apresentando para quem estiver presente.
Nesse sentido, as peças são construídas tendo a cidade por foco crítico de
intervenção cênica; o que que possibilita ao público um momento de pausa e
reflexão para pensar a sobre a vida, o mundo e a forma como se relaciona com o
meio social. Além disto, ao dispensar a necessidade de um grande aparato
logístico, evidenciam-se outras possibilidades de produção cênica, outra estética,
bem como a possibilidade de construir um espetáculo sem a necessidade de
grandes patrocinadores. O grupo também, por uma questão política, evita o
pedido formal à prefeitura para realizar suas apresentações, pois entende que
todo o espaço é livre para ser ocupado sem dependência do Estado.
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FIGURA 4 – Apresentação do Levanta Favela –
Peça Futebol, nossa paixão: pra falar sobre política, futebol e religião!

Fonte: http://levantafavela.blogspot.com.br/ (2011)

Nesse trabalho, o grupo traz uma discussão a respeito da paixão que o
povo brasileiro nutre pelo futebol e o choque de interesses que ocorre a partir das
consequências geradas por um megaevento do porte da Copa do Mundo de
Futebol no Brasil. É uma adaptação livre do texto “Corinthians, meu amor” de
César Vieira.
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FIGURA 5 - Apresentação do Levanta Favela - Peça

"Sepé: Guarani Kuery

Mbaraeté"

Fonte: http://levantafavela.blogspot.com.br/ (2016)

O espetáculo Sepé: Guarani Kuery Mbaraeté" - premiado com FUNARTE
Arte na Rua 2014 - usando a rua para suas apresentações, traz à tona a Guerra
Guaranítica. Trata-se, de fato, de um grupo de Teatro de Rua que tematiza no
espetáculo a luta do povo Guarani contra a Espanha e Portugal, ocorrida no
interior do estado do Rio Grande do Sul. Os indígenas lutaram bravamente na
defesa de seu território, narrativa essa que os livros não contam; e contrário ao
que diz a história oficial sobre uma derrota por parte dos indígenas na batalha de
Caiboaté, no município de São Gabriel. Atualmente os Guaranis contam como
tudo aconteceu e o quanto, como povo, ainda resistem culturalmente crescendo
cada vez mais.
4.3. Grupo Trilho de Teatro Popular
O interessante das ações de Teatro de Rua é o modo como elas permitem
produzir

outros

grupos

de

teatro

pelas

racionalidades

democráticas

e

emancipadoras que sustentam as atividades que eles propõem. Esse foi o caso do
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Grupo Trilho, que se formou a partir de oficinas, que foram realizadas por
integrantes do Ói Nóis Aqui Traveis. O grupo foi derivado de atividades que
haviam sido financiadas pela Prefeitura de Porto Alegre, que objetivava criar
projetos de descentralização da cultura e ações que utilizassem do teatro como
instrumento de discussão sobre o social. Dessa forma, o Grupo Trilho surgiu pela
união

de

membros,

que

anteriormente

foram

colocados

como

espectadores/participantes das oficinas e que, atualmente, produzem seu próprio
teatro.
Através de uma série de oficinas ministradas por Paulo Flores do Ói Nóis
Aqui Traveis, de 2003 a 2005, no Grêmio Esportivo e Cultural Ferroviário, alguns
membros decidem desvincular-se delas e criam seu próprio coletivo, o Grupo
Trilho de Teatro Popular. Contudo, essa desvinculação surge muito mais em uma
aposta de ampliar a filosofia que sustenta as ações de Teatro de Rua do Ói Nóis,
do que o contrário. É assim que o Grêmio Esportivo e Cultural Ferroviário - o
Ferrinho (antiga associação dos trabalhadores da Ferrovia no bairro Humaitá em
Porto Alegre), torna-se ponto, a partir de 2006, de encontro desses atores, que
agora ocupam outros espaços de gestão teatral no Grupo Trilho. Eles seguem
realizando suas atividades de forma organizada e, ampliando ações e público, a
partir de 2014, passam a ocupar um espaço na Usina do Gasômetro, no centro da
cidade de Porto Alegre, vinculado ao projeto Usina das Artes (GRUPO TRILHO,
2016).
É através da montagem da esquete teatral “Aviso Prévio”, inspirada no
texto de Consuelo de Castro, que surgem as primeiras propostas de criação
colaborativa do Grupo Trilho visando desenvolver um teatro que tenha fins sóciopolíticos. Essa preocupação ética dos Teatros de Rua, entendendo a arte como
ferramenta de transformação social, tem como uma das principais referências as
pesquisas do dramaturgo e teatrólogo alemão Bertolt Brecht. Pelos conceitos e
elementos destacados no discurso de Brecht é que se torna possível pensar e
produzir um teatro popular que se propõe a ser transformador. A poética, jogos
com a linguagem do palhaço, a musicalidade, o improviso e a imprevisibilidade
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inerente ao cenário proposto fazem com que os grupos componham seu trabalho
sustentado em um tripé ético-estético-ideológico.
Esse tripé fala de uma arte que, pelo teatro, produz crítica, reflexões e
divertimento por meio das diferentes ferramentas utilizadas para esse intuito espetáculos, esquetes, intervenções cênicas e oficinas (GRUPO TRILHO, 2016).
A potencialidade desse modo de atuar-ação permite atingir um público
diversificado, levando o trabalho do teatro a diversos ambientes (casas teatrais,
espaços da rua, escolas, empresas, dentre outros) como é possível visualizar na
Figura 6:
FIGURA 6 - Apresentação do Grupo Trilho - Peça "Umbigo"

Local: Usina do Gasômetro - Porto Alegre
Foto: Samantha Torres (20/12/2015)

No caso da Peça exemplificada na Figura 6 – “Umbigo”, a situação
encenada propõe uma poética que fundamenta-se na observação de fatos
cotidianos. A história é explicitada pela teatralidade assumida das cenas,
mostrando ao espectador o "fazer teatro", em que a ideia de Umbigo remete
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àqueles fatos cotidianos que compõem os espaços públicos nas grandes
metrópoles contemporâneas. A influência de Bertolt Brecht emerge quando a
encenação propõe o seguinte questionamento: “o ser humano é egoísta por
natureza ou essa característica é uma construção social?” (GRUPO TRILHO,
2016). Para esmiuçar essa questão pela cena, eles trazem aos espectadores a
encenação de pequenas infrações do cotidiano como furar uma fila, sentar em
lugares preferenciais, não devolver o troco dado a mais, dirigir bêbado, dentre
outras. O que o grupo objetiva está longe de tentar colocar respostas a perguntas,
mas ampliar o modo como os espectadores da cena possam visualizar, com
riqueza de detalhes, as diferentes formas de se pensar uma mesma ação
cotidiana.
Assim, em um cenário construído por uma cidade fictícia – Umbilândia, se
conhece a história de quatro personagens - Rick da Silva Motta, Mary Maravilha,
José Arésio e Joana de Calcutá, habitantes desse local que se encontram em um
assalto enquanto estão dentro do Umbigo Bank. A cidade serve de cenário para
esta parábola, satírica e humorada, em que os personagens refletem suas ações
frente ao assalto, sempre tendo a própria existência individual como centro de
análise. “Pensam no próprio, pelo e ocupando a cidade Umbigo” torna-se um jogo
de linguagens que apresenta reflexões sobre o egoísmo humano e os
comportamentos dos sujeitos em diversas situações, tentando avançar na
dicotomia certo/errado, para apontar que o próprio individualismo tem seus
paradoxos e complexidades (GRUPO TRILHO, 2016).
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5. Apresentações na rua
Como descrito no capitulo “As cidades”, um dos aspectos da cidade
moderna foi a divisão entre os espaços públicos e privados, criando uma esfera de
confiança e conforto nos espaços privados e intimistas, em detrimento da
escassez de confiança e liberdade nos espaços públicos. A rua deixou de ser o
lugar de encontros e trocas, se “despolitizou” no sentido de não haver um
reconhecimento do público em relação ao lugar comum de convívio fraternal, de
comunicação e pertencimento. Despolitizada, a polis quase que se fragmenta da
Íthka, uma existência sem algo, uma cidade que não se refere a nada, vazia. As
ruas, na maioria das cidades modernas, tornam-se um não-lugar. A lógica capital
se apropria das ruas para torná-las vias venosas de circulação de mercadorias e
trabalhadores, ou uma grande vitrine de produtos com seus slogans e chamadas
comerciais — a racionalidade da utilidade comercial como imperativo. Temos
então uma rua visualmente movimentada e poluída. Pessoas estressadas consigo
e com os outros e que pouco se reconhecem como um coletivo. Excesso de
informação e movimentos; uma figura auxilia a retratar esse cenário em Porto
Alegre, cidade do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 7):
FIGURA 7 - Foto da Rua dos Andradas (Porto Alegre/RS)

Foto: Samantha Torres (22/08/2016)
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A comunicação que impera nas vias venenosas da cidade são as
informações do comércio — vê-se todos os tipos de placas, divulgando produtos e
preços. Nas grandes metrópoles é possível escutar um burburinho de máquinas e
gritos humanos que anunciam “Compro ouro!” “Fábrica de calcinha!”, “Promoção!”,
“Empréstimo com juros baixos é aqui!”, “Pague em 12 vezes!” etc. O centro de
uma grande cidade, por vezes, pode ser palco de pavor e estresse: um ritmo
acelerado que se impõe sobre os corpos. De forma geral, estar no centro de uma
grande metrópole é estar num fluxo, é ter um objetivo passageiro.
A polis de uma cidade moderna pode não mais corresponder à polis
(Íthkas) de pertencimento e relação fraternal; porém, ela é polítizada no sentido de
política comercial, nesse fluxo em que nós mesmos nos tornamos um produto da
cidade. A arquitetura do espaços rouba o sol, impele ao constante movimento. A
estrutura

que

sustenta

suas

construções

vão

“configurando

uma

nova

corporeidade sinestesicamente adaptada aos desafios, aos estímulos, às
paranoias, à disciplinaridade do ambiente” (OLIVEIRA, 2013).
O corpo físico, adaptado ao centro de uma grande metrópole, torna-se um
corpo em alerta, um corpo com medo (do assalto, do atropelo, da noite, do vazio),
um corpo estressado, receoso com outros corpos. Tenso, ereto e em movimento;
se para, não é por muito tempo; se, por muito tempo, é suspeito. Para Oliveira
(2013) contudo, “esta configuração corpográfica é passível de sofrer modificações,
dependendo de como vivemos a cidade. Ao nos permitirmos outras formas de
relação com o espaço urbano, propomos um outro registro sensorial, físico e
afetivo”.
Quando o teatro ocupa as ruas da polis ele acaba por causar algumas
transformações na lógica de circulação e fluidez. Para Pinheiro (2011):
O espaço da cidade, tomado por uma proposta teatral, pode
proporcionar aos seus cidadãos uma releitura da vida cotidiana.
Desse modo, este espaço ressignificado torna-se um potencial
transformador das dinâmicas rotineiras, levando à seu público a
possibilidade de atuar de modo transgressivo no palco da vida real

(p.7 e 8).
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O Teatro de Rua propõe uma nova experiência para as pessoas com os
espaços do ambiente público. Nesses locais, o teatro desacelera o fluxo e convida
as pessoas a vivenciar outra relação ali mesmo - com as ruas: sentar no chão, na
rua, na cidade; estar ao lado de outras pessoas que, possivelmente, nunca
entrariam em contato. O teatro nessa modalidade coloca lado a lado grupos
humanos que geralmente seriam separados pela segregação espacial. A Figura 8
ilustra essa dinâmica contrária aos fluxos usuais da cidade e que é proposta pela
presença do Teatro de Rua:
FIGURA 8 - Apresentação do Levanta Favela - Peça "Sepé: Guarani Kuery
Mbaraeté"

Local: Rua dos Andradas - Porto Alegre
Foto: Samantha Torres (19/01/2016)

Nessa cena, os atores convidam algumas pessoas do público a
participarem da encenação por alguns minutos. A participação é livre, as pessoas
participam se quiserem. Dessa forma, o grupo rompe a relação que divide
espectador/apresentador, horizontalizando a arte do teatro como espaço e
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produção de todos. Trazer o público para a cena cria um ambiente de construção
conjunta e pertencimento. A apresentação de teatro permite resgatar o espaço
público como lugar de congregação entre pessoas.
Na peça da Figura 8, o grupo encena um povo indígena e, em determinado
momento, compartilha com o público - numa relação de comunhão coletiva - um
grande pão e uma bebida. O pão vai passando de mão em mão e cada pessoa vai
arrancando um pedacinho para comer, se assim o desejar. Esse gesto, além de
oferecer a algumas pessoas algo a comer, pois muitas vezes entre os
espectadores se encontram moradores de rua que, não tem acesso à
alimentação, possibilita que as pessoas experimentem uma relação fraternal entre
novos sujeitos, quebrando, naquele instante, a indiferença e/ou exigência que as
relações no modelo família sanguínea22 impôs para o ambiente coletivo da cidade
moderna. Em tal cena as pessoas podem vivenciar, mesmo que por breves
instantes, um pouco do sentido de viver em comunidade, sem competição, mas,
sim, partilhando o pouco que tem em mãos.
O Teatro de Rua surge como uma ruptura nas lógicas da cidade moderna,
confirma uma das espectadoras da peça “O Amargo Santo da Purificação” do
grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”. Para a espectadora, o Teatro de Rua e o tipo de
linguagem que ele usa, acaba por propiciar um outro modo de existência em meio
a uma sociedade capitalista:
[...] eu vejo que, com o pouco que eu conheço de sociologia né,
pensando o Richard Sennet, o Brasil, como um país de terceiro
mundo que adotou o sistema a favor do capital, a gente tem uma
vida muito privada. Então eu vejo que as pessoas estão em casa,
22

A família da cidade moderna, de forma geral, é apresentada como um santuário em que é
possível desenvolver relações de amor, aconchego, ternura. Sendo uma contraposição ao
ambiente social mais amplo que é considerado hostil e competitivo. Podemos ver, por exemplo, o
desenvolvimento dessa ideia no livro “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” do
autor Friedrich Engels (2006). Também vale lembrar que mesmo essa pretensa ideia da
fraternidade centralizada no núcleo famíliar sanguíneo está atrelada a uma noção de posse “eu
cuido do que é meu, o resto eu não preciso cuidar”. A origem etimológica da palavra família, vem
do vocábulo latino “famulus”, que significa “servo” ou “escravo”. Tal denominação origina-se do fato
de serem as relações familiares permeadas pela noção de posse e obediência: a mulher devia
obedecer ao marido como seu amo e senhor fosse, e os filhos pertenciam a seus pais, a quem
deviam a vida. Assim, os pais se julgavam com direito absoluto sobre quem haviam gerado. A
noção de posse e a questão do poder estão, portanto, intrinsecamente vinculados à origem e as
transformações da família na cidade moderna.
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vendo suas páginas na internet, assistindo suas séries, mas que a
gente perdeu talvez uma articulação, principalmente no Rio
Grande do Sul e em alguns outros estados, com uma comunicação
popular, com arte popular. Eu acho que causa muito
estranhamento esse teatro de rua, e eu acho até que as pessoas
gostam muito, mas é muito distante da sua realidade atual, porque
a gente tem uma mídia hegemônica né, eu acho... Nem só mídia
hegemônica, mas também uma mídia bastante partidária muitas
vezes né. Então eu acho que é importante porque a Terreira ali
puxa algumas tradições do nordeste, de algumas coisas desse
sentido, e que propõe um diálogo publico, um espaço publico para
as pessoas estarem juntas, para as pessoas conversarem e
trocarem. E é uma coisa que, nesse estado que a gente vive hoje,
é até um pouco curiosa, porque não é nosso sistema de vida estar
em coletivo e conversar aleatoriamente né. A comunicação no Rio
Grande do Sul ela é bem sectária assim talvez entre os seus
pares. Então eu acho importante porque vem de encontro a um
mode de vida mais privado. Então, assim, é uma comunicação de
rua, eu acho que é um pouco isso (SIC). (Manoela)23

Quando o Teatro de Rua atua, ele propõe uma outra relação com a cidade,
não mais uma relação comercial de vender um produto em que apenas alguns
poderão consumir. Neste sentido, o teatro tensiona uma das características da
cidade moderna: a relação comercial na qual apenas alguns detêm acesso a
certas coisas e outros não, dependendo da quantidade de capital que possuem. O
Teatro de Rua permite democratizar a arte. Vemos isso na fala de outro
espectador:
O teatro de rua para mim ele tem que ver mais com, ele é muito
mais forte, que um teatro, por exemplo, de uma casa fechada, de
um palco. Primeiro porque ele vem até o teu ambiente. Ele não te
leva em outro ambiente, onde tu vai parar para ver aquilo. Não. O
teatro vem pra cá, para fazer contigo.. na tua vida, no teu espaço,
e vai te acessar. Então em primeiro lugar isso é um diferencial
tremendo. Segundo lugar é isso, ou seja, contato. Contato pessoal,
a emoção, que faz a gente se sentir engasgado, né, faz rir, faz
chorar (SIC). (Rui)24

23

Entrevista concedida para Samantha Torres no dia 09/09/2015 logo após a apresentação da
peça “O Amargo Santo da Purificação” do Grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”.
24
Entrevista concedida para Samantha Torres no dia 09/09/2015 logo após a apresentação da
peça “O Amargo Santo da Purificação” do Grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”.
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Essa proposta de democratização da arte é algo muito consciente e
presente nos objetivos dos grupos que organizam o teatro analisado. Confirma tal
proposta a fala de Paulo Flores, em entrevista concedida para a revista
Resistência (2015):
O Ói Nóis Aqui Traveiz desejava encontrar o público que estava
afastado das salas de espetáculos. A busca em sair do circuito do
público habitual de teatro e realizar um teatro de combate,
presente no dia-a-dia da cidade, levou o grupo a atuar nas ruas.
Acredito que o teatro de rua é da maior importância para a cultura
do nosso país. Lembrando que 90% das cidades brasileiras não
têm salas de espetáculos. O teatro de rua do Ói Nóis tem chegado
a um grande público na periferia das cidades e também na zona
rural. Na sociedade de consumo, a rua significa a libertação do
teatro enquanto mercadoria, já que busca o envolvimento direto
entre o público e a criação artística. Representa uma forma de
escapar do sistema capitalista e do aparelho cultural, não apenas
trazendo para a cena uma estética e uma ética libertárias, mas
também uma reavaliação completa dos meios de produção dessa
cultura hegemônica. Atuar nas ruas, nas praças públicas e nos
parques, atuar para todos que estão ali, de forma gratuíta. Atuar
como uma forma constante de ser e compreender e repensar a
vida, no espaço onde a vida acontece com maior agilidade, diante
de um público vivo, é quando o teatro torna-se revolucionário
(FLORES, 2015 p.36 -37).

Essa proposta de democratização também fica expressa na fala da
Caroline Falero, do grupo Trilho:
[...] na verdade o Grupo Trilho, no geral assim, a gente pensa em
produzir espetáculo para pessoas que não vão ao teatro, até
porque inicialmente pela relação lá com o “Ferrinho” que eram
pessoas que não iam ao teatro, e de pensar em temas que tenham
a ver com essas pessoas né (SIC). (Caroline Falero)25

Porém, ao mesmo tempo que o teatro, ocupando o espaço da rua,
desestabiliza o lugar de passagem e de fluxo de mercadorias e dos sujeitos
funcionais, ele também acaba por provocar incomodo para alguns grupos que
habitam o espaço da rua. Exemplo disso, em uma das apresentações, foi a
presença expressa pelo incômodo - explanado de forma verbal e agressiva -, de
25

Entrevista concedida para Samantha Torres no dia 19/02/2016 na sala do grupo situada na
Usina do Gasômetro em Porto Alegre.
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vendedores ambulantes e hippies (ou ‘malucos de estrada’ como eles mesmo se
designam) que ocupavam o espaço da rua próximo ao local onde o grupo de
teatro realizou a apresentação. Eles reclamavam que a apresentação ia atrapalhar
o fluxo e, consequentemente, o seu comércio. Depreende-se disso que até
mesmo os grupos, anteriormente considerados marginais, que se opunham às
normas sociais impostas pelo centro da polis, já foram cooptados pela lógica do
mercado. Pode-se indagar a partir dessa situação se seria produzida outra forma
de relação se o grupo do teatro informasse aos vendedores que haveria
apresentação naquele espaço.
Contudo, é exatamente uma das propostas do grupo Levanta Favela diferentemente do grupo Trilho ou do Grupo Ói Nóis Aqui Traveiz - a ocupação do
espaço público sem aviso prévio. O grupo entende que a rua é de todos e para
todos. Compreendem que uma rua precisa ser ocupada partindo de uma ideia de
Ação Direta. Essa ação é entendida pelo grupo Levanta Favela como uma
diferente proposta de relação com os espaços da cidade, não aderindo às regras
instituídas pela cidade moderna. Essa proposta anárquica acaba por desvelar
funcionamentos da segregação espacial que, mesmo não declaradas, acabam
levantando forças da manutenção dessa segregação quando “burladas”. Exemplo
disso, em uma apresentação26 do grupo, a Brigada Militar (BM) interrompeu cinco
vezes o espetáculo pedindo o encerramento. Como o grupo continuou agindo
normalmente, no final da apresentação, o agente da BM pediu que um dos
integrantes fosse até a delegacia sob a justificativa de que ele seria um “suspeito”.
Mesmo havendo na Constituição Federal Brasileira (1988, Capítulo IX,
Artigo 5ª) a seguinte jurisdição: “é livre a expressão de atividade intelectual,
artística, cientifica e de comunicação independente de censura ou licença”
(BRASIL, 2000). Tal legislação torna-se incoerente quando as forças do Estado
que existem para garantir e cumprir a tal Constituição, ajam arbitrariamente
especialmente quando uma ação coloca em questionamento os modos de operar
de uma cidade sob a lógica da modernidade. No caso a Brigada Militar, mesmo

26

A apresentação era da peça “Árvore em Fogo” ocorrida no dia 16 de Outubro de 2010.
Filmagens do ocorrido podem ser vistas em: https://www.youtube.com/watch?v=CWYnC2p2BWo
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sendo uma ferramenta do Estado a serviço de cumprir o que orienta a
Constituição Federal, essa se apresenta mais como um agente do Estado no
sentido de manter uma ordem estável, invisível e excludente. Essa funcionalidade
acaba sendo evidenciada quando existe uma Ação Direta proposta pelo grupo do
teatro, servindo essa ação como um dispositivo para desvelar funcionalidades
implícitas dos grupos sociais para que a polis opere sob um determinado arranjo.
Questiono-me: A existência de um Estado funciona para quem? Produz a
segurança de quais elementos e sujeitos em uma cidade?
Aproximando-se com aos grupos de teatro, percebe-se que nem mesmo
um aviso prévio garante respeito pelas apresentações propostas. Insiro-me
novamente no contexto e relato que, em certa data, acompanhei a apresentação
do Grupo Trilho e pude presenciar a seguinte situação: a apresentação do grupo
ia acontecer no pátio da Usina do Gasômetro (apresentação marcada meses com
antecedência), porém, estava acontecendo também uma feira de vinhos e
espumantes dentro da Usina. Uma funcionária do local, apenas vinte minutos
antes da apresentação, pediu de forma autoritária que o Grupo Trilho se
deslocasse para outro lugar, ignorando, não apenas, que o pessoal já havia
montado todo o equipamento, mas ignorando também que um grupo precisa de
tempo de concentração antes de iniciar um espetáculo. A justificativa para tal
pedido é que no lugar em que eles estavam (apesar de ter sido autorizado meses
antes), iriam atrapalhar o possível fluxo de carros das empresas de espumante ou
dos clientes das empresas.
Como o grupo havia sido autorizado para o evento, tentaram resistir a essa
situação reconhecendo que o teatro estava sendo oferecido gratuitamente à
população, enquanto a feira de vinhos e espumantes era algo comercial para
pessoas que têm interesse em ingerir ou comprar produtos alcoólicos, para quem
pode pagar aquele tipo de comércio e, talvez, só “atrapalharia” quem tivesse carro.
Porém, a funcionária da Usina se mostrou inflexível, e o grupo, para evitar um mal
estar no convívio futuro com a equipe do gasômetro, acabou cedendo ao pedido,
mas pedindo que eu inserisse esse episódio em minha escrita como forma de
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denúncia: “veja Samantha como a arte é tratada aqui, carros e empresas privadas
são priorizados em detrimento da arte que é para todos” (SIC).
Essa situação e outras evidenciadas ao longo da pesquisa levam-me à
pergunta: por que a arte, de uma forma geral é tão marginalizada (colocada a
margem) como nesses dois episódios? Contrapondo a lógica da cidade moderna,
arrisco apontar que isso ocorre devido ao Teatro de Rua, sendo gratuito, não ter
funcionalidade para o tipo de operacionalidade proposta em uma cidade calcada
sob o princípio do mercado. Já a venda de vinhos e espumante numa sociedade
capitalista que precisa embriagar/anestesiar seus cidadãos periodicamente, ao
mesmo tempo que capitaliza esse consumo, acaba por ser mais funcional do que
uma arte que visa a democratização gratuita da própria arte assim como a
propagação de outros discursos.
Outra situação semelhante aparece na fala de um dos entrevistados ao
término do espetáculo do grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz” – peça “O Amargo Santo
da Purificação”. A encenação foi organizada por meio de um sindicato, num
momento de greve de funcionários e docentes da universidade, e conta a história
do revolucionário Carlos Marighella contra a ditadura civil-militar. Na entrevista, o
espectador relata:
Quando foi feita a ocupação do CPD (da UFRGS) na semana
passada, veio uma ameaça do Reitor, ou dos seus acessores, que
o teatro não se realizaria hoje, caso não se desocupasse o CPD
que é o Centro de Processamento de Dados. Então as figuras, dos
animais apresentadas no espetáculo que representam essa
violência ou essa coisa camuflada, é uma leitura não só de 64,
mas é uma leitura das instituições de hoje também (SIC). (A
pessoa pediu anonimato).27

Através dessa análise, é possível compreender que os grupos do Teatro de
Rua, além de enfrentarem o descaso de várias instituições em relação à arte que
propõem, ainda precisam enfrentar outras dificuldades. Tais ocorrências
aconteceram em duas apresentações do espetáculo "Sepé: Guarani Kuery
Mbaraeté" do Grupo “Levanta Favela”. O grupo precisou cancelar as
27

Entrevista concedida para Samantha Torres no dia 09/09/2015 logo após a apresentação da
peça “O Amargo Santo da Purificação” do Grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”.
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apresentações devido à chuva; os equipamentos já estavam no local e, em uma
delas, até mesmo a apresentação havia iniciado. De fato, a proposta do Teatro de
Rua pode ser frustrante e desgastante para muitos grupos, incluindo o risco de se
perder os materiais devido a mudanças climáticas. Por exemplo, na peça “O
Amargo Santo da Purificação” do “Ói Nóis”, o grupo precisa de, no mínimo, de 7
horas para realizar o espetáculo; muitas vezes precisa cancelar a apresentação
devido a uma mudança climática repentina. Apresentar na rua é algo que exige
um longo tempo de preparação e organização antes e após as apresentações.
Contudo, apesar de todas as dificuldades que esses grupos encontram
para estarem na rua, podemos evidencia-se, pela pesquisa, que isso é uma
escolha política que eles apostam em meio a uma polis fabricada. Vê-se que suas
atividades ocorrem, não por interesse em obter capital tampouco por status, já que
o teatro de rua em si tem pouca valorização quando comparado a outros modos
do fazer teatral. Ocupar as ruas e estar com as pessoas, para os membros do
teatro, é como uma brecha de criação para outros modos de existência dentro de
uma sociedade(cidade) pautada pelo dinheiro, competição e individualismo:
A rua está repleta de mistificações: a pornografia nas bancas de
revistas; o consumismo dos outdoors; os enganadores da fé do
povo e demais apelos alienantes. Ir para a rua, portanto, tem um
conteúdo ideológico cuja diferença está entre adormecer a
consciência das massas ou despertá-la. Quando a arte é colocada
a serviço do povo, ela retira dele o melhor de sua obstinação, de
sua coragem e determinação de transformar a cruel realidade em
que vive, reelaborando o material e devolvendo a este povo um
produto cujo conteúdo e estética são aceitos e reconhecidos como
parte de sua luta. E quando isto é feito na rua, constitui-se num
verdadeiro embate ideologico com as forças do obscurantismo e
do atraso. O povo se identifica com a fala, com os gestos, com a
mensagem enfim, e, ao aplaudir, aplaude a si mesmo. (MININE,
2014, p193)

De fato, não há como captar todos os efeitos que pode causar para a
cidade, para as pessoas, para a sociedade como um todo, ao se optar em colocar
a arte na rua. Porém, essa opção por si só é uma opção difícíl por todas as
condições que acabam se sobrepondo a ela como foi visto em todos os
comentários. No entanto, um dos efeitos evidentes é a democratização das artes,
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a quebra dos fluxos que foram definidos para as ruas, uma reinvenção de um
diferente tempo e espaço para essa cidade, uma proposta de relacionamento
diferenciado com esse espaço e as pessoas nele inseridas, assim como o
compartilhamento de discursos contra-hegemônicos. Além disso, estar na rua
desvela diversos funcionamentos sociais que estão naturalizados, tais como: a
segregação espacial, as desigualdades sociais, e alguns funcionamentos mais
sutis dos aparelhos estatais, possibilitando com esse desvelamento que as
pessoas possam refletir sobre eles.
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6. Oficinas de teatro: Formação
Os grupos não se limitam às apresentações que têm um caráter
momentâneo/transitório de disseminação da arte e de diferentes experiências e
discursos dentro da cidade. Uma importante ferramenta dos grupos são os
espaços de formação de atores. É nesses espaços em que de fato uma
comunicação alternativa tem maiores e profundos efeitos, pois a comunicação
nesse contexto não é só discursiva, mas acontece em ato, em práticas contrahegemônicas.
O Grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, o mais antigo dos grupos pesquisados,
iniciou o espaço de formação, em 1988, com o projeto “Teatro como Instrumento
de Discussão Social”, com a proposta de levar oficinas para os bairros populares
estimulando o autoconhecimento, a autoestima e a capacidade criadora de jovens
e adultos:
As oficinas na periferia abriram para um grande número de
pessoas um espaço para a sensibilização e experiência do fazer
teatral, apostando no teatro como instrumento de indagação e
conhecimento de si mesmo e do mundo, assim como um potente
veículo de formação, informação e transformação social. O teatro
criado nos bairros populares passou a ser um poderoso aliado na
permanente luta em favor da construção da cidadania. (FLORES,
2016, p.30).

Ao longo de todos esses anos, muitas comunidades se beneficiaram com
as oficinas de formação oferecidas pelo grupo. Atualmente, são oferecidas oficinas
em quatro bairros diferentes da cidade de Porto Alegre/RS e uma oficina na
cidade de Canoas/RS. Além dessas, ainda existem as oficinas de: “Formação de
Atores”, “Oficina Livre” (que é aberta a qualquer pessoa, sem necessidade de
continuação) e a “Oficina de Teatro de Rua - Arte e Política”, que tem como
proposta desenvolver e pesquisar “as diversas formas de se abordar o espaço
público a fim de viabilizar a sua transformação em espaço de troca e
informação”.28
Um dos maiores efeitos positivos dessas formações é possibilitar que
outros grupos sejam criados a partir dos conhecimentos aprendidos em seus
28

Disponível em: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/p/oficinas.html Acesso em: 10 mar. 2016.
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núcleos. A esse exemplo, segue a fala do integrante Daniel do Grupo Trilho: “Até
porque os grupos Povo da Rua, Trilho e Levanta Favela todos nasceram do Ói
Nóis né!” (SIC)29 . O fato de surgirem outros grupos a partir de apenas um
promove não apenas o crescimento cultural da cidade como também a
possibilidade de acesso a mais e novas oficinas.
Na Figura 9 foi montado um mapa com oficinas que os grupos estão
oferecendo ou já ofereceram na cidade de Porto Alegre. Porém, os grupos não se
limitam a essa cidade. Embora os dados não sejam precisos pois pode estar
faltando informações de oficinas que não foram incluídas, ainda assim, o que
aparece no mapa de fato acontece/aconteceu:

29

Entrevista realizada na Usina do Gasômetro no dia 19 de Fevereiro de 2016.
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FIGURA 9 - Mapa de Porto Alegre com dados de oficinas

Fonte: Elaborado pela autora
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Observando o mapa, vê-se que muitos bairros foram beneficiados com a
formação em teatro. Os três grupos pesquisados trabalham com a ideia de
autogestão (uma forma que consegue dar conta dos escassos recursos), ou seja,
os próprios componentes gerenciam o espaço. Assim, esses grupos não ficam
restritos apenas as questões da arte teatral.

A formação possibilita outros

conhecimentos que vão para além da arte da representação em si, tais como: o
aprendizado em trabalho em grupo; autoconhecimento e controle dos afetos;
aprimoramento de habilidades motoras; manutenção e limpeza de um espaço
físico; produção e manutenção de materiais, roupas, instrumentos musicais e
equipamentos; conhecimentos didáticos de história, sociologia, literatura, política
etc. Portanto, a formação indo além do campo da arte, beneficia a vida das
pessoas em aspectos que serão usados por toda a vida.
Os grupos também propõe, além da diferenciada relação entre sujeitos,
uma relação que se baseia nos princípios da liberdade, da solidariedade, e, como
foi dito, da autogestão. Esses modos de relação e organização acabam por
possibilitar diferentes experiências e visões de mundo para aqueles que entram
em contato com os grupos, e isso pode levar a mudanças radicais na vida de cada
um. Podemos ver essas ideias expressas na fala de Paulo Flores:
Acredito que o teatro é um veiculo muito potente de transformação.
E as pessoas que entram em contato com o teatro, seja qual for o
teatro, já modifica sua visão de mundo e sua visão individual. E
quando entra em contato com o teatro do Ói Nóis Aqui Traveiz,
isso tem uma radicalidade, porque isso é exigido das pessoas que
entram em contato o mesmo, pode ser durante uma oficina, ou
num momento de troca, de aprendizado, de jogos. E isso
principalmente da pessoa que entra e faz parte do grupo, então
começa a ver uma exigência que essa pessoa esteja mais atenta a
sua volta, e mais atenta ao outro, ao seu companheiro de trabalho,
ou com quem você vai se relacionar naquele momento. E isso
certamente as pessoas vão levar para o seu dia-a-dia, para sua
vida. Então eu acredito que a experiência com o teatro, e mais
radicalmente com o teatro do Ói Nóis Aqui Traveiz levam as
pessoas a uma transformação nas suas vidas. Porque elas
começam a se questionarem mais, sobre a sua própria postura,
posição, atitudes no dia a dia, assim como da sociedade em geral,
da sociedade que a gente vive. A pessoa começa a ter um olhar
mais critico. Então o Ói Nóis acho que fomenta esse olhar critico,
desde de uma oficina, como é essa oficina de iniciação que a
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gente chama de Oficina Livre. já a palavra Livre está presente, e
assim de começar a ter um olhar mais critico sobre o seu dia a dia,
isso já leva a uma nova percepção. E a própria arte e o próprio
teatro como sendo talvez a atividade artística mais objetiva, porque
discute diretamente as relações humanas. E não tem como não
discutir né? porque você vai colocar em cena o ser humano,
mesmo se tu for criar uma improvisação que seja animais ou
objetos, serão consentimentos humanos. Então estará o ser
humano presente, as relações, as inter-relações humanas estão
presentes. Então isso faz o teatro ter uma potencia de desenvolver
esse olhar mais critico que não é só a nível racional, porque na
hora que tu começa a trabalhar com todo o teu corpo já começa a
tomar uma dimensão diferente do que fosse um grupo de estudo
que tu poderia discutir a sociedade, ter várias questões criticas
sobre ela, mas só ao nível da razão. E o teatro se propõe a ser
uma pensar sobre com o corpo todo. E como se dá essa
descoberta muitas vezes não é a nível racional, é a nível corporal
mesmo, muitas vezes começar a mexer o teu corpo te desperta
para um olhar sobre o social de uma forma completamente
diferente (SIC). (Paulo Flores) 30

Algumas dessas transformações podem ser referenciadas pela fala da atriz
Caroline Falero que foi uma oficinanda do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz e que hoje
participa do Grupo Trilho na condição de atriz e diretora de peças:
Então quando eu cheguei na Terreira da Tribo31 eu tinha um
pensamento que eu era pobre porque Deus quis! Sabe essa coisa
de que tu tem uma “missão aqui”, tudo que tu tá passando e todas
as dificuldades você será recompensado no paraíso. Isso assim,
meio que acomodada e tal. E ai tu começa a fazer teatro na
Terreira da Tribo e ai tu começa a discutir - lá na história do
pensamento político - começa a discutir luta de classes, começa a
discutir toda uma questão histórica das coisas….né! Então o
teatro, em função da Terreira da Tribo mesmo, e por a gente (o
grupo que ela fez formação) ter montado Brecht - com a peça A
Alma Boa de Setsuan - que também trabalhava muito essas
questões, ele só me serviu porque eu vi nele essa possibilidade
transformação social mesmo, não no sentido econômico, mas
intelectual né. E isso fez toda uma diferença. Refletiu no meu
irmão, na minha mãe. As pessoas até seguem com alguns atos,
mas elas por exemplo, assistem TV hoje mas tem uma posição
critica. O meu cotidiano mudou, depois dali fui para UERGS,
continuei fazendo oficina no Ferrinho e tal. Cada vez minha família
mais envolvidos com minha prática também. O meu irmão
30

Entrevista concedida à Samantha Torres, no dia 25 de Abril de 2016 na Terreira da Tribo.
Terreira da Tribo é o espaço usado pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, porém de
forma geral as pessoas usam o nome da Terreira para falar do Ói Nóis e vice-versa.
31
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participou na montagem da peça “A decisão”, foi ele que compôs
as trilhas que foram feitas. A minha mãe também mais próxima
(SIC). (Caroline Falero).32

Pode-se pensar, portanto, que esse teatro que se produz por meio de um
pensar crítico, de uma comunicação que traz diferentes conhecimentos e visões
de mundo, ele acaba por causar mudanças nas vidas das pessoas, e as
mudanças que ocorrem em uma pessoa também tencionam transformações em
outras pessoas, quase que num efeito ‘bola de neve’.
Hoje mesmo que o Grupo Trilho tenha desenvolvido sua própria estética, foi
a partir da formação com o Grupo Ói Nóis que se formou. As formações em teatro
desenvolvem um importante papel na vida de cada sujeito e de coletivos humanos
também. Pode-se constatar isso na fala de Daniel Gustavo, um dos integrantes do
Grupo Trilho:
Tanto para a Carol quanto para mim a escola da Terreira foi o
divisor de águas. E foi muito engraçado porque a nossa turma - foi
a segunda turma da escola - ela era muito crua, toda a turma,
todos os 20 alunos que entraram, com alguma exceção. Então,
todos nós fomos educados realmente pela Terreira, pela maneira
de fazer teatro. E outra, hoje eu agradeço por ter caído na terreira
e feito a escola. Eu sempre recomendo para as pessoas “tu quer
ter verdade em cena?” tu faz a escola da Terreira. Mesmo que tu
não concorde com maneira deles com a estética deles de fazer
teatro, vai ser importantíssimo assim para tua história com teatro.
E como nós éramos todos bem jovens e crus, o cerne do Grupo
Trilho, a primeira formação do Grupo Trilho era a galera da escola.
Então tem tudo que ver, foi super importante! (SIC) (Daniel
Gustavo,33).

As oficinas além de democratizar o acesso das artes em bairros periféricos,
também são um importante papel na ampliação da produção de mais arte dentro
da cidade, pois a partir de cada formação podem surgir novos grupos teatrais,
ampliando ainda mais essa democratização da arte, tanto no sentido das pessoas
“consumirem” mais arte, como também, se tornarem protagonistas no fazer
32

Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 19/02/2016 na sala do Grupo Trilho
de Teatro Popular, localizada na Usina do Gasômetro, Porto Alegre - RS. Integrantes presentes na
entrevista: Caroline Falero e Daniel Gustavo.
33
Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 19/02/2016 na sala do Grupo Trilho
de Teatro Popular, localizada na Usina do Gasômetro, Porto Alegre - RS. Integrantes presentes na
entrevista: Caroline Falero e Daniel Gustavo.
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artístico. Além desse aspecto, as oficinas são “ilhas” de diferentes discursos e
práticas dentro de uma cidade que funciona em uma enchente de lógica
capitalista. Essas ilhas, muitas vezes, são a “salvação” para outros modos de
pensamento e existência. É nesses espaços que muitas pessoas aprendem e
vivenciam diferentes afetividades, lógicas, relacionamentos, podendo assim,
ampliar as opções de escolha.
Se apenas aprendemos uma lógica de vida (no caso a lógica hegemônica),
não podemos dizer que tivemos opções de escolha. Só podemos ser livres
quando temos escolhas. E se apenas valores e verdades hegemônicas nos são
passados, como podemos dizer que escolhemos esses valores se não pudemos
conhecer outras práticas e discursos?
Os grupos se pautam por valores contra-hegemônicos tais como
anarquismo, relações amorosas livres, veganismo, feminismo etc. Buscam formas
de organização coletivas para que as oficinas e atividades sejam desenvolvidas
sem que exista a opressão de alguns sobre outros. Se a busca é desenvolver um
trabalho em que a autonomia seja um valor dentro dos grupos, não é possível que
alguém dentro do mesmo ambiente viva em submissão.
Assim sendo, as oficinas mais do que ensinar técnicas de teatro, também
apresentam para seus participantes outras práticas e existências.
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7. Linguagem e discursos
De forma geral, os grupos pesquisados optam por um tipo de estética, que
abrange tanto a forma de apresentação, como também o tipo das conteúdos a
serem apresentadas. Uma das escolhas é a opção política de fazer o “teatro de
rua”. Estar nas ruas e ocupá-las é transformar a cidade a partir desse espaço. A
escolha por esse lugar também se dá pelo tipo de público que se atinge,
apresentar na rua é democratizar a arte e quebrar com a lógica capital das
avenidas, como lugar apenas de fluxo de mercadorias e trabalhadores.
Além da opção pela rua, também é feita a opção por um tipo de linguagem.
As peças escolhidas para análise trabalham com uma perspectiva Brechtiana que
tem como ideia principal usar o teatro como um meio de consciencialização e
politização, promovendo possíveis transformações na sociedade. Essa proposta
fica expressa na seguinte afirmação de Bertolt Brecht que é a base do teatro
épico:
Necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as
sensações, as ideias e os impulsos que são permitidos pelo
respectivo contexto histórico das relações humanas (o contexto em
que as ações se realizam), mas, sim, que empregue e suscite
pensamentos e sentimentos que desempenhem um papel na
modificação desse contexto (BRECHT, 2005, p.142).

Essa proposta teatral vai ao encontro daquilo que Downing definiu como
missão da Mídia Radical:
A mídia radical tem a missão não apenas de fornecer ao público os
fatos que lhes são negados, mas também de pesquisar novas
formas de desenvolver uma perspectiva de questionamento do
processo hegemônico e fortalecer o sentimento de confiança do
público em seu poder de engendrar mudanças construtivas
(Downing, 2004, p.50).

Os grupos não se propõem a fazer um teatro para que o público relaxe e
apenas o contemple, retornando - após o espetáculo - para sua vida cotidiana sem
nada refletir a respeito da mesma. O tipo de linguagem usado tem como proposta
não entorpecer o público. Para isso, eles usam recurso tais como uma linguagem
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não linear, a ironia, a paródia e a própria comicidade. Estes são alguns dos
recursos que Brecht desenvolveu para possibilitar o estranhamento em relação ao
que se está vendo e assim levar ao efeito de distanciamento. O distanciamento
tem um objetivo didático, a começar por não anestesiar o público, mas, sim, leválo a se deparar com uma situação que trata da sua própria realidade, e não
apenas como se fosse uma história fictícia da vida de um personagem.
Essa poética de estranhamento combate uma estética pautada na
redenção pela arte, tão presente no objetivo aristotélico da
tragédia, que pretendia levar o espectador ao efeito catártico de
purificação pelo terror e pela piedade. “O público assim purificado,
sai do teatro satisfeito, convenientemente conformado, passivo
[...]”. Esse mesmo público, após o efeito da catarse, não toma
partido da coisa mostrada, mas simplesmente assiste, se comove
e vai embora. A função didática se alia, para Brecht, com a função
social: “Distanciar é ver em termos históricos” . Ao colocar os fatos
narrados distanciados da plateia em tempo ou geografia, fica fácil
perceber os destinos dos personagens como consequências de
um momento histórico, e não uma obra divina ou de forças
desconhecidas. O homem passa a ser percebido não como um
caráter acabado, como se propõe na poética aristotélica, mas
como processo e parte de um contexto histórico e social, que são
passíveis de mutação pela ação humana. A concepção fatalista da
Tragédia é desmistificada ante a revelação de que as desgraças
humanas podem ser superadas (PANTALEÃO, 2009).

Todas

as

peças

analisadas

trazem

temáticas

sociais

com

um

posicionamento crítico e contra-hegemônico. Nas peças “Onde? Ação Nº 2” e “O
Amargo Santo da Purificação” da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, a
proposta é trazer a visão dos grupos que foram oprimidos e silenciados pela
ditadura civil-militar no Brasil, e de como essa história ainda nos atinge nos
tempos atuais. Abaixo segue a opinião de uma espectadora a respeito do que ela
entedia sobre a peça “Onde? Ação Nº 2”:
A verdade! Trouxe a verdade que está por trás da mentira que
sempre contam. Muitas vezes os estudantes desconhecem isso ai.
E parabéns o professor ou os alunos que iniciaram esse projeto,
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essa bela atitude de mostrar essa verdade que continua escondida
(SIC). (Cleuza) 34

Em outra apresentação da peça “Onde? Ação Nº 4”35 que apresentava
dados sobre um massacre cometido no México em 2014, que teve como resultado
vários mortos, além do desaparecimento de 43 jovens, a proposta nesta
apresentação, acima de tudo, é criar espaços e momentos de reflexões sobre a
violência de Estado (detalhes podem ser conferidos no link de rodapé). Após a
apresentação conversei com um grupo de espectadores, senhores aposentados
que, mesmo dizendo que não “entenderam” a peça, comentaram que, até então,
não sabiam desse massacre no México e que estavam surpresos por não ter sido
noticiado pela grande mídia, visto ser um acontecimento tão sério. Então, mesmo
que esses grupos usem uma linguagem diferenciada, não “mastigando” as
informações para os espectadores, eles trazem informações contra-hegemônicas
que levam as pessoas a refletirem sobre suas vidas, sobre o tipo de informações
que são ou não divulgadas pelos meios hegemônicos. Vemos isso nas seguintes
falas da audiência ativa:
Primeiramente a questão da forma como informação é passada.
No teatro eles não estavam se preocupando, assim eu acredito
que essa não era a intenção deles de se preocupar em passar
uma mensagem clara, especifica, detalhada, já trabalhada né, já
mastigada e digerida para você. Eles passavam o que eles fizeram
assim, e ai você interpreta, você absorve aquela informação da
forma como você, enfim como você quer e tal. Assim, a diferença
que eu vejo com outros meios de comunicação é que a informação
já é passada já mastigada para você (os outros meios). O que eu
acho uma coisa horrível! Porque quando você mastiga uma
informação, quando você já passa tudo prontinho para o receptor
só absorver, vai junto com isso um conteúdo ideológico, vai toda
uma questão muito forte, que não deixa de ir também claro no o
teatro, mas que é diferente. Porque no teatro você pode interpretar
de várias formas, enquanto no meio de comunicação hegemônico,
que é, televisão, radio, cinema, jornal, eles já passam a informação
por você. E para você ter uma interpretação diferenciada, você tem
que se esforçar, você tem que, como fala o Carlo Ginzburg, um
34

Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 31 de março de 2015 na Esquina
Democrática da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação “Onde? Ação Nº2” da Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.
35
Detalhes sobre a apresentação podem ser conferidos nos seguinte link:
http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/2015/06/onde-acao-n4-vivos-os-levaram-vivos-os.html
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historiador: “Você tem que olhar contra pêlo”. Então assim, o
esforço é muito maior para você ter acesso a outros tipos de
informação pelos meios hegemônicos. Já o teatro não, foi incrível
(SIC). (Bruno)36

Para dois outros espectadores o teatro se diferencia de outros meios de
comunicação pela forma como ele toca quem assiste:
Eu acho que o teatro te toca. Claro que se tu ler um texto
elaborado, um texto literário também. Mas normalmente, se tu lê
uma informação parece que não é tão tocante. O teatro é uma
coisa que te faz ver como isso é fora do comum, essas coisas que
acontecem. Quando a gente lê um texto, pensa: “Ah, esse texto de
novo, ahh, a gente já sabe tudo isso que acontece!”. Então, eu
acho que isso se diferencia no teatro de tocar as pessoas mesmo
(SIC). (Yan)37

Nesse caso, o espectador falava de como a critica trazida pela peça
acabava fazendo um maior sentido devido à linguagem que o teatro traz; uma
linguagem que envolve encenação, linguagem verbal, música, cores, poesia.
Outro espectador também fala da variedade de linguagem veiculada pela peça e
da aproximação que ele faz com o público:
Porque ele (o teatro de rua) não é só fala, ele não é só imagem,
ele não é só gesto. Ele é sentimento também. Ele é direto! Não
tem palco, não tem nada mais que isso. É direto (SIC). (Rui)38

Já outro espectador questiona o tipo de linguagem utilizada pelos grupos e,
no entendimento dele, talvez fosse melhor utilizar uma linguagem mais simples e
direta:
Achei interessantíssimo, apesar de achar também que poderia ser
usado uma linguagem mais direta para o publico que frequenta as
praças... Eu achei que as vezes a linguagem não é tão fácil para o
36

Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 29 de março de 2015 no Parque da
Redenção da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação “O Amargo Santo da Purificação”
da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.
37
Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 15 de maio de 2015 na Praça da
Alfandêga da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação “Futebol, nossa paixão: pra falar
sobre política, futebol e religião!” da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela.
38
Entrevista concedida para Samantha Torres no dia 09/09/2015 logo após a apresentação da
peça “O Amargo Santo da Purificação” do Grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”.
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publico, apesar do teatro exigir isso. Mas acho que poderia ser
descoberto um outro caminho, com uma linguagem mais simples,
mais direta, enfim, mais objetiva para passar a mensagem. Mas de
qualquer forma, é muito bem criativo, muito bem feito (SIC).
(Jorge)39

Porém, quando ele foi questionado se, comparado a outros meios de
comunicação essa linguagem estava sendo muito difícil, ele acaba por ter uma
opinião diferenciada: “Eu acho que é um meio que chega muito próximo. Tanto
que a gente viu que, cercaram de crianças. Enfim todas idades, tinha um público
de todas as idades” (Jorge).
Na apresentação “Futebol, nossa paixão: pra falar sobre política, futebol e
religião!” da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela, dois
espectadores entrevistados falam de suas impressões sobre a apresentação:
Eu vi uma manifestação geral, sobre vários problemas que nos
afligem no país. Desde administração, desde gastos supérfluos,
inclusive gastos com Copa do Mundo sendo que nós temos outras
prioridades enormes do país, que hoje estão acontecendo, que
hoje estão aparecendo os resultados. A manifestação deles, eu
acho assim, totalmente legitima. E eu aprecio muito o teatro de
rua. Eu acho que eles comunicam a aflição do povo, do país. Foi o
que se mostrou aqui. Eu acho que os outros meios de
comunicação, televisivo, enfim, imprensa, escrita tudo, não dá
essa demonstração que eles dão aqui. Mesmo que eles se
apresentem no teatro (local fechado), é um publico muito restrito.
Aqui é amplo, aqui é aberto! (SIC). (Carlos)40

Para Carlos, o grupo apresentou a aflição do povo. Diferente dos meios
tradicionais, muitas coisas que são divulgadas e vendidas, tais como Copa do
Mundo, não necessariamente representam a vontade do povo, como normalmente
é dito e vendido pelos meios hegemônicos. Para outro espectador, as críticas que
foram apresentadas pelo grupo de teatro é algo que ele não vê na televisão:

39

Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 20 de dezembro de 2015 na Praça do
Tambor da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação "Sepé: Guarani Kuery Mbaraeté" da
Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela.
40

Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 15 de maio de 2015 na Praça da
Alfandêga da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação “Futebol, nossa paixão: pra falar
sobre política, futebol e religião!” da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela.
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.
A televisão acho que jamais passaria algo desse tipo assim.
Porque tem toda a questão da censura, que dizem que não existe,
mas existe a censura. Tem uma manipulação na rede, ah existe
uma manipulação mesmo que não seja descarada. Tem coisas
que a TV não deixa transparecer. Acho que a TV ainda é muito
censurada. A TV é muito censurada e é um pouco elitista, então
não ia aparecer uma peça dessas. Tanto que até o lugar que eles
(pessoal do teatro) escolheram, foi um lugar bem do povo mesmo
(SIC). (Yan) 41

Tanto para Carlos quanto para Yan, a escolha por fazer teatro na rua é um
diferencial que dá liberdade para o grupo poder dizer certas coisas.
Na apresentação do grupo “Umbigo” do Grupo Trilho, o entrevistado trouxe
questões semelhantes:
O teatro é um meio que fala a linguagem do povo. Esse ai fala a
linguagem do povo. Eles falaram o que é o dia a dia nosso. O
teatro falou o que é a realidade. A grande mídia ela enfeita e
mente. Ela faz.. uma pessoa que não tem nada ver eles botam
como culpado, e aquele que não é bom, eles botam como legal,
eles tentam, para levantar como derrubar as pessoas. E eles (do
teatro) botaram a realidade (SIC). (Noldoi)42

Os grupos utilizam-se do teatro como um mecanismo para dar visibilidade a
questões importantes que tratam das angústias da população e que de, forma
geral, não estão sendo discutidas nos espaços das grandes mídias. O teatro de
rua usa esse espaço da arte como espaço de denúncia, entendendo, aqui, a
denúncia como a capacidade de dizer o que estava oculto, silenciado.
7.1. Canções como Denúncia e ampliação de diferentes discursos
Um dos elementos importantes no teatro de rua são as músicas cantadas e
tocadas nos espetáculos. A música tem um efeito lúdico e afetivo que possibilita

41

Idem 40.
Entrevista concedida à Samantha Torres, realizada no dia 20 de dezembro de 2015 no pátio da
Usina do Gasômetro da cidade de Porto Alegre, logo após a apresentação “Umbigo” do Grupo
Trilho.
42
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que as pessoas entendam certas cenas através da emoção. Muitas vezes, é a
música que vai explicar a cena.
Grande parte das letras das músicas são usadas como discurso de
denuncia, ou seja, dizer aquilo que não pode ser dito, ou desvelar cenas que
estavam acobertadas por discursos hegemônicos (patriotismo, religiosidade,
heterossexualidade, elitismo, capitalismo) revelando os interesses que certos
grupos têm sobre outros. Então, as músicas são denúncias no sentido de dar
abertura para o que foi proibido de ser dito: anunciar, declarar, publicar (deixar
público um fato oculto). Enunciação de algo oculto. Dar-se a conhecer, mostrar-se,
revelar-se. A denúncia como um modo de dar significado ao absurdo do oculto.
No espetáculo Umbigo (Grupo Trilho), o tema abordado é o individualismo e
o egoísmo expresso na vida cotidiana das nossas sociedades. Essa sociedade
baseada na lei do mercado, onde o ter e a competição são valores que estão
acima do ser e da cooperação, muito bem exemplificado no modelo de cidade em
que vivemos. A peça é engraçada ao mesmo tempo que traz questões profundas
sobre as violências banalizadas em nosso dia a dia, tais como: desigualdades
sociais, desigualdades de gênero, consumismo, individualismo etc. O recurso
linguístico que o grupo usa para causar esse efeito divertido em cima de algo
pesado é a da Ironia. O público ri porque se identifica com as cenas apresentadas.
É um riso de reconhecimento, porém não menos de possível reflexão.
Nas canções, a ironia é expressa nas letras assim como na escolha dos
estilos de música, somados à atuação dos atores. Por exemplo, na “Canção da
cidade de Umbilândia” que é tocada num ritmo alegre, o grupo expressa através
da letra de como dentro de uma cidade dividida por classes sociais a felicidade de
alguns pode ser a desgraça de outros:
CANÇÃO DA CIDADE DE UMBILÂNDIA
Mas nessa cidade quem não tem, quem é pobre só se Fó-ró-fó-fó...
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
Em Umbilândia é maneiro, pra quem tem dinheiro
Em Umbilândia é legal, pra quem tem capital
fó foró fó fó
Em Umbilândia - pá pá pá
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Em Umbilândia - pá pá rá pápá
Aqui todo mundo mora bem. Hein?!
Sala quarto, Cozinha ampla também tem
Espaço pro cão, Espaço pro gato
Uma sacada, que barato. Tem!
Mas quem não tem mora numa caixa de sapato
Carro bacana, quem não tem?!
Com porta malas, porta copos, e cadeira pro neném
rebaixado, turbinado, vermelho fosco ou prateado
mas quem não tem, vai de ônibus lotado
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
tem pra mim e pra patroa
E a saúde é muito boa, exame na hora
remédio a vontade, é uma facilidade
mas quem não tem, não chega nem na metade
chega antes do delinquente
E a polícia eficiente, é paciente, não dá bofete
tem coturno que reflete
mas quem não tem leva pau de cacetete
Em Umbilândia separamos
o joio do trigo
o rei do mendigo
a sujeira do umbigo
só andamos com quem é amigo
e quem não tem que procure seu abrigo
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá

Na cidade capitalista, os grupos sociais estão separados em distintos
bairros e no tipo de acesso que podem ou não ter dos espaços e objetos.
Naturalizamos esse funcionamento em que algumas pessoas podem ter o melhor
para sí e para seus escolhidos, e que outros não tenham têm acesso à questões
básicas tais como alimentação saneamento, saúde. Colocar essas duas diferentes
realidades na mesma música de forma que quem canta é o “alegre vencedor”, que
pode comprar o seu luxo, é algo que causa um impacto no espectador.
Já na prece “Minha Senhora do Egoismo”, o grupo ironiza as pessoas
religiosas que muitas vezes oram para seus Deuses e Santos apenas no intuito de
buscar benefícios para si mesmos:
Minha Senhora do Egoísmo
Minha Senhora do Egoísmo
Rogai por mim ególatra
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Dai-me força para passar por cima dos outros
Dai-me luz alta para jogar na cara e pé pesado para acelerar no trânsito
Dai-me mão firme para esbofetear os fracos
E mente aberta para explorar os pequenos
Minha Senhora, me ilumine
Ofuscando os desiluminados
Mas, não me deixei cair em compaixão
Livrai-me de me apiedar dos famintos
Agora e na hora da morte alheia
Em nome de mim
Do meu eu
E de mais ninguém
A mim

Essa realidade pode ser constatada no desejo que muitas pessoas têm
quando oram a Deus para que o seu time de futebol ganhe, ou para ganhar na
loteria, ou passar numa prova etc. Essas pessoas acreditam que suas conquistas
tanto simbólicas quanto materiais são advindas de uma benção divina; logo,
aquele que não tem é porque não foi abençoado. A Figura 10, muito presentes em
nossas cidades, é um exemplo dessa situação:
FIGURA 10 - Foi Deus que me deu

Fonte: Internet

Mais uma vez, o grupo de teatro usando a linguagem da ironia mescla dois
elementos (religiosidade e egoísmo, uma religiosidade que beneficia o egoísmo),
denunciando, assim, a hipocrisia e mesquinharia de muitos daqueles que dizem
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acreditar em Deus, mas pouco se importam com a condição de vida de outras
pessoas. Religiosidade usada para salvar a si e dar a si mesmo o mundo.
O tema da religiosidade também aparece na peça do "Sepé: Guarani Kuery
Mbaraeté!" do Grupo Levanta Favela como ponto de crítica:
Terra a vista
terra a vista
gritava o português das caravelas
Terra a venda
terra à venda
delirava o espanhol com a sua renda
O europeu saqueou o mundo inteiro
pra acumular seu capital
eles são muito ligeiros
pra aumentar o ouro nacional
O cristianismo se espalhou no mundo inteiro
impôs um deus universal
e negou com a catequese
o poder do mundo natural

Nessa peça o Grupo Levanta Favela - ao contrário de uma História Oficial vai mostrando ao público na apresentação das cenas que existe uma outra visão
da história da “descoberta” da América Latina — política e religião unidas como
forma de dominação de povos. O grupo também se utiliza da linguagem irônica
como uma forma de denunciar certas práticas, que foram consideradas pela
história oficial como uma luta pelo “bem”:

Nós lutamos pelo bem
nós lutamos contra o mal
7 mil de Espanha
8 mil de Portugal
Cavalgando na paisagem
exterminando os selvagens!!
Pelotão! Sentido!
Muito bem pelotão, barriga para dentro, peito pra fora.
Barriga para dentro, peito pra fora.
Agora os generais vamos receber
E depois um estrago nos índios fazer
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Lutamos pelo bem
lutamos contra o mal
Somos comandantes
de Espanha e Portugal
De cetim azul e brancos vestidos
Para acabar com os índios pervertidos
Lutamos pelo bem
lutamos contra o mal
Somos comandantes
de Espanha e Portugal
Cheque, promissória
Baixo juro
Moratória
Dinheiro vivo
Lucro ativo

Já o espetáculo “O Amargo Santo da Purificação”, da Tribo de Atuadores Ói
Nóis Aqui Traveiz utiliza-se dos poemas de Carlos Marighella para fazer grande
parte das canções do espetáculo. O grupo fez uma mescla de poemas que falam
sobre os horrores da ditadura, e outros que falam do desejo e da busca pela
liberdade, que sempre é alcançada pela coragem de dizer. No poema musicado
“Desfile dos esfarrapados” é apresentado o que a ditadura esperava de cada
cidadão. Segue um excerto do poema:

Todos têm que obedecer
E o que tanto se temia chegou finalmente.
Ninguém está seguro, o ambiente é irrespirável,
Andamos de leve,
pisando mansinho,
E a noite não oculta mais nada.
Os que espiam não sabem se são espiados,
Mas espiam esperando salvar-se,
Vendendo por um prato de lentilhas
Os olhos, ouvidos, o dedo indicador.
Retinem nas ruas os tacões das botas de couro dos que mandam em nós.
Silêncio... Ninguém pode falar a não ser quando for convocado para dar
Depoimento. Todos têm que dar depoimento,
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Denunciar uns aos outros, Degradar-se, humilhar-se,
Perder a . Renunciar,
De joelhos, a condição humana.

Nesse trecho, o poema apresenta o que esperavam da população os
ditadores militares: o silêncio submisso ao autoritarismo, ou a palavra dita apenas
quando convocada pela autoridade e sempre atentos a punir aqueles que não
eram submissos. Aceitar essa condição é degradar-se, humilhar-se e renunciar à
sua condição humana de liberdade. Como saída a essa imposição, o grupo utilizase de dois outros poemas de Marighella, que falam da coragem de lutar e de
defender a liberdade, com todos os riscos que possam vir dessa condição da
coragem, inclusive enfrentando a morte:
LIBERDADE.
Não ficarei tão só no campo da arte.
E ânimo firme, sobranceiro e forte.
Tudo farei por ti para exalta-te
Serenamente alheio à própria sorte.
Para que eu possa um dia contemplar-te
Dominadora, em férvido transporte
Direi que és bela e pura em toda parte
Por maior risco em que essa audácia importe.
Queira-te eu tanto e de tal modo em suma
Que não exista força humana alguma
Que esta paixão embriagadora dome
E que eu por ti, se torturado for,
Possa feliz indiferente à dor,
Morrer sorrindo a murmurar teu nome.

Outro apelo encontra-se no poema “Canção dos lírios”, no qual,
metaforicamente se coloca a liberdade de expressão como lírios livres e
selvagens, e se existe algo que impede essa expressão é por falta de “luz”,
clareza, liberdade. É preciso lutar ativamente, abrindo espaços de comunicação,
não aceitando o silenciamento:
Eu canto a vida. Eu canto a liberdade.
Como os lírios crescem em nossos campos,
Livres e selvagens.
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Se já não crescem como antes, existe algo sombrio.
É preciso abrir uma clareira no bosque.
Não me limitarei ao campo da arte...
E não escolherei momento, tempo e modo de exaltar-te,
Lírio, flor, canção, fruto, amor – a liberdade.
Não calarei jamais.
E sempre te direi a mais bela, a mais pura.
Se já não crescem como antes os lírios em nossos campos,
Existe algo sombrio,
É preciso abrir uma clareira no bosque.
Não calarei jamais.

Na cena em que o grupo canta o poema “Canção dos lírios”, o povo,
representado por alguns dos atores, enfrentam os “gorilas”, que simbolizam o
aparelho repressivo da ditadura.
FIGURA 11 - Apresentação do Ói Nóis - Peça "O Amargo Santo da Purificação"

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ytBe5HIkNak

Para SCHMITT (2008), as melodias para os poemas usados na peça a
“Canção dos Lírios” é “um “estandarte” sobre o tempo das passeatas estudantis,
faz clara alusão ao período de maio de 68, fenômeno que ocorreu e influenciou,
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de forma simultânea, todo o mundo ocidental”. Para ele, nessa época, a situação
no Brasil não foi diferente do que aconteceu em outros lugares tais como França
ou Estados Unidos da América (EUA). E a “luta das flores contra o canhão foi
acompanhada pela chamada canção de protesto”. O protesto como recusa ao
silenciamento imposto por uma ditadura.
Um dos pontos-chave da ditadura foi o silenciamento das diferenças. Esse
silenciamento não era somente a censura do dizer — era o silenciamento absoluto
imposto inclusive pela morte. A violência exercida nos anos de ditadura também
era a possibilidade de silenciar as demais pessoas por meio do medo. No poema
a “Prece dos Escravos” essa situação é denunciada:
“PRECE DOS ESCRAVOS
Ó Deus, Senhor meu Deus, escuta-me, Senhor.
Fura-me os olhos para que eu não possa ver
Cadáveres de mendigos que o Lacerda afogou,
Boiando no Rio da Guarda.
Torna-me surdo para que eu não possa ouvir
Os gritos das vítimas torturadas no DOPS.
Arranca-me a língua para que eu não murmure
Um protesto sequer. Um protesto sequer.
Esvazia-me a cabeça para que eu não tenha raciocínio.
E permaneça mais bronco que o governador Ademar.
Corta-me as mãos para que eu não possa
Escrever o livro, a poesia, a dor dos desgraçados.
Quebra-me as pernas para que eu fique de joelhos.
Para sempre e possa implorar
a migalha da Aliança para o Progresso.
E receber as chibatadas do governo de Washington.
Transforma-me num eunuco para que eu seja membro
Do Parlamento Brasileiro.
E que depois de tudo isso, eu possa agradecer-te,
Ó Deus, Senhor, meu Deus, por teres feito de mim
Uma criatura de Castelo Branco,
Um brasileiro sem fibra amoldado aos “gorilas”.

Nesse poema é denunciado os horrores que aconteceram na época da
ditadura civil-militar brasileira, ao mesmo tempo que, ironicamente - pois é
inspirado em uma prece - se utiliza de elementos de linguagem que remetem aos
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ensinamentos bíblicos sobre a servidão, tais como: "Vós, servos, sujeitai-vos com
todo o temor ao senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau;"
(BÍBLIA, 2004, 1 Pedro 2:18,19). O grupo, assim, canta pedindo a ajuda de Deus
no exercício dessa servidão submissa e silenciosa, imposta pela ditadura, e como
se exige em outro texto bíblico: "Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor
e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando; antes, mostrando toda
a boa lealdade, para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso
Salvador" (BÍBLIA, 2004, Timóteo 2:9-10). Afinal como “Deus, nosso Salvador”
poderá nos salvar se não tivermos em uma condição para sermos salvos?
Precisamos nos colocar nessa condição para ornar essa ação divina. Isso é o que
está escrito e que também é utilizado por muitas religiões (ditas cristãs) para fazer
a manutenção do poder. Pode-se observar também na conduta e nas falas de
muitos crentes da religião.
A música tocada em ritmo de uma marcha, ao mesmo tempo que é uma
prece que implora ajuda ao “Senhor Deus” é uma referência irônica e uma
denúncia sobre participação de setores da igreja católica 43 que, em sua maior
parte, deu amplo apoio e estímulo ao processo de implantação e manutenção da
ditadura civil-militar. Essa ditadura que justamente sujeitou a maioria dos
brasileiros ao silêncio e causou torturas e mortes àqueles que se contrapunham a
ela. Então, os ensinamentos bíblicos que orientam os servos à submissão e ao
silêncio foram o fertilizante discursivo para manter o terreno da ditadura e do
acato a um governo opressor.
Em contraposição a essa submissão orientada pelas igrejas e por uma
ditadura, o grupo homenageia o ativista Carlos Marighella que lutou até a morte
contra a ditadura, propõe a mudança dos nomes das ruas de ditadores pelos
nomes daquelas pessoas que possibilitaram que a ditadura terminasse.

43

Sabemos que a igreja católica é formada por várias congregações, e que algumas dessas
congregações não apoiaram a ditadura, pelo contrário lutaram contra. Mas de fato a grande cúpula
católica esteve ao lado dos grupos opressores. Exemplo disso foi a “Marcha da Família com Deus,
pela Liberdade”, ocorrida pouco tempo antes do golpe, em que famílias de classe média e média
alta caminharam pelas ruas, juntamente com a cúpula da Igreja Católica, exigindo um governo
“forte”. As Marchas foram organizadas e realizadas em diversas capitais do país semanas antes e
depois do golpe que aconteceu em 31 de março de 1964 (SCARPARO, et al. 2014)
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FIGURA 12 - Apresentação do Ói Nóis - Peça "O Amargo Santo da Purificação"

Fonte: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/2013_05_01_archive.html (2016)

O grupo encerra sua peça cantando um outro poema que sugere um modo
de existência possível, provocando o público à busca por autonomia e
protagonismo que se dá pela palavra que é dita, comunicada. Ter voz para dizer, é
ter liberdade. Confirmamos isso no poema “Randó da Liberdade”:
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
Há os que têm vocação para escravo,
Mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão.
Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre.
Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres,
Quando as algemas forem quebradas
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
O homem deve ser livre.
O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo.
E pode mesmo existir até quando não se é livre e, no entanto, ele é em si mesmo...
A expressão mais elevada
Do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento.
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.

De modo geral, os grupos se utilizam das peças para fazer denúncias a
respeito de diversas situações e condições sociais de injustiças, de exploração, de
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violências, e que muitas vezes estão naturalizados no dia a dia da população, não
ocupando espaço na grande mídia para seres discutidos. Porém, não se
restringindo a essas condições denunciadas, os grupos também apontam nos
espetáculos para outros caminhos possíveis.

98

8. Considerações nunca finais
A proposta de analisar e dar visibilidade a um meio de comunicação radical
alternativo teve como objetivo apresentar outros caminhos possíveis para além da
luta pela democratização da grande mídia. Atualmente, grande mídia no Brasil
está nas mãos de apenas algumas famílias que acabam por transmitir alguns
discursos em detrimento de tantos outros, ou seja, diversas visões de mundo e
existências ficam de fora do discurso midiático oficial. A busca pela
democratização da grande mídia é essencial para a garantia dos Direitos
Humanos, que são representados pelas diferentes formas de existência. Discursos
que ficam silenciados nos espaços oficiais acabam por ter pouca valorização e
restrito acesso aos bens no meio social.
As polis/cidades vão se construindo conforme os discursos que são
transmitidos de geração para geração. Ao nos debruçarmos sobre a história
humana podemos ver que, de forma geral, as sociedades estão construídas pela
lógica da exploração de alguns sobre outros. São esses discursos que estão
sendo transmitidos e “pregados”

44

ao longo de tantos séculos. A sociedade atual

não é diferente; nela são transmitidos diariamente valores que operam na lógica
da individualidade e competição, negando assim nossa existência como seres
gregários e necessários uns aos outros. Em realidade, continuamos gregários;
porém, operando nessa lógica competitiva em que uns podem ganhar em
detrimento de outros, o que nos coloca numa relação de tensão em meio ao
social, quando poderíamos operar em outras lógicas tais como a cooperação. Um
pequeno exemplo disso são os jogos olímpicos, que são comemorados
mundialmente a cada quatro anos. Nesses jogos o discurso é o da comparação e
competição entre seres humanos. Por que naturalizamos e nos divertimos com
isso?
Então, partindo da ideia de que discursos criam realidades, podemos
propor outros discursos para criar diferentes realidades. Se hoje nossas cidades
44

Uso aqui o termo” pregados” justamente fazendo referência às religiões abraâmicas, que por
longos séculos se impuseram sobre diversas culturas de formas muito violentas. É através dessas
religiões abraâmicas que diversos discursos também se impuseram sobre outros, silenciando
diversidades e perpetuando valores há mais de dez séculos.
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estão configuradas pelo discurso do comércio, que cria desigualdades sociais e
segregações espaciais, desenvolver alternativas a esses discursos é uma posição
que trará efeitos éticos para aqueles que ficaram à margem ou sob o peso da
exploração. Buscar a democratização das mídias oficiais permitindo que outros
valores e discursos possam ter lugar nesses canais é uma forma de
reconhecermos e valorizarmos os diferentes modos de existência que participam
de nossa comunidade humana, possibilitando assim, que a nossa sociedade tenha
relevantes transformações crescendo e se desenvolvendo em termos culturais,
pois não estaremos assim, apenas reproduzindo valores.
Porém, enquanto lutamos pela democratização da grande mídia, não
podemos deixar de existir, de dizer, de se comunicar. De que tantas formas, sem o
aparato da grande mídia, podemos colocar nossas palavras ao mundo, na polis,
na cidade?

O teatro de rua é um desses modos e tem produzido novas e

importantes subjetividades, assim como modos de existência. Através do teatro
muitas pessoas estão encontrando alternativas para não ficar preso ao modo de
existência do status quo.
Por meio deste estudo foi possível analisar alguns efeitos políticos do
Teatro de Rua, tendo em vista que esta modalidade, a qual apresento, propõe-se
como um meio de comunicação contra-hegemônico. É possível que o principal e
mais visível efeito seja o da democratização da arte em cinco aspectos:
1ª Maior oferta de apresentações para a população em geral;
2ª Acessibilidade por meio das apresentações nas ruas e em horários em
que a população tem maior disponibilidade (horário do almoço e no horário do final
da tarde), além da gratuidade;
3ª Descentralização através de apresentações em bairros periféricos e
zona rural;
4ª Espaços de formação gratuitos e também descentralizados;
5ª Ampliação de arte na cidade pela criação de novos espaços e grupos a
partir dos espaços de formações.
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Além desses aspectos, há duas categorias que foram analisados nesse
trabalho e têm grande importância. A primeira refere-se à formação como espaços
em que é possível construir outras relações e existências que fogem de modelos
hegemônicos. Esses espaços de formação são ilhas de diversidades existenciais
dentro de uma cidade, que buscam a padronização segundo a lógica do mercado
e da competição. Nesses espaços de formação muitas pessoas podem
experimentar outros discursos e práticas, o que lhes conferem uma maior gama de
opções para suas vidas Nesses lugares, o Teatro de Rua faz a diferença. Outro
aspecto analisado foi o tipo de linguagem que os grupos se utilizam, sendo a
denúncia um elemento importante nas apresentações como forma de desvelar
certas condições sociais. Para tanto, há um esforço contínuo de todo o grupo no
sentido de saber usar as linguagens verbais e não verbais, de forma que se
cumpra o desiderato: a inclusão cultural, artística, sociopolítica.
Porém não fatalizando essas condições denunciadas os grupos apontam
outros caminhos alternativos. Então os espetáculos são canais de circulação de
diferentes informações dentro da cidade.
Um dos tópicos que não puderam ser aprofundados nos resultados da
pesquisa é sobre a articulação desses grupos teatrais com os movimentos sociais.
De fato, os três grupos estão envolvidos com movimentos, seja através da
representação do próprio grupo ou através da participação de integrantes dos
grupos dentro desses movimentos. Por exemplo, na década de 70 o Grupo Ói
Nóis participava junto ao movimento pela Anistia; já na década de 80, participou
junto ao movimento pacifista e ecológico:

Antimilitarismo, denúncia de agrotóxicos, luta contra o racismo,
defesa dos povos indígenas; em todos os momentos de
mobilização política, em atos de repúdio à injustiça social e a
violência institucionalizada, a Tribo estava presente, em defesa
terna e intransigente de uma humanidade mais criativa e solidária
(FLORES, 2016, p.18).

Assim também é a participação dos grupos e integrantes da Cambada
Levanta Favela e do Grupo Trilho, que estão presentes no movimento negro,

101

movimento LGBT, luta por moradia, luta pela reforma agrária, movimento
feminista, movimento passe livre etc.
Vemos nesse sentido, a importância do teatro - como uma Mídia Radical estar inserido e escutando os movimentos sociais para uma melhor compreensão
das necessidades dessas minorias ativas que se revelam através desses
movimentos. As apresentações dos espetáculos trazem a marca desses
movimentos sociais. O próprio teatro quando busca a democratização da arte e
luta por essa ampliação de espaço, ele mesmo também se torna um movimento
social que tenciona ideias naturalizadas em nossa sociedade, tais como: a arte ser
algo comprável ou instrumento de apenas alguns grupos sociais.
Outro tema que emergiu ao longo da pesquisa, porém não pode ser
abordado com maior profundidade foi a questão da religiosidade. O tema da
religiosidade não era a princípio um elemento da minha pesquisa; porém, ele foi
surgindo (na realidade ele sempre esteve/está presente em todas as esferas da
vida), mas foi tomando corpo na pesquisa no momento em que eu fui percebendo
que ele aparecia nos textos que eu lia, nos vídeos que assistia, nas falas de
muitos dos entrevistados, além de ter sido um elemento básico de critica feito
pelos grupos. De forma geral, os grupos reconhecem a religiosidade hegemônica
como um elemento que foi usado ao longo da história humana como um método
de alienação para um melhor exercício da exploração de pessoas em favor de
outras. Porém, seria preciso um espaço maior para abordar essa questão com
mais profundidade.
Enfim, muitas coisas ainda poderiam ser ditas das infinitas possibilidades
que ações, como a destes grupos, apontam e criam em meio ao social. Talvez a
Mídia Radical não cause grandes transformações em termos macropolíticos, mas
ela é uma oxigenadora da comunicação na cidade/polis, causando com isso
efeitos políticos importantes e profundamente necessários quando pensamos que
vivemos em meio a uma hegemonia de valores que sustentam desigualdades.
Uma cidade em que a fluidez da comunicação acontece, sendo
representada pelas diferentes formas de pensamentos e visões, as pessoas se
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tornam pertencentes, não no sentido de identidade, mas no sentido de relação
com esse local.
Deixo minha dissertação ao mundo como uma semente ansiosa por brotar
e florescer a utopia de que um dia possamos viver em uma sociedade realmente
social, em que as pessoas se reconheçam importantes e necessárias umas às
outras, vivendo não mais pela lógica e o discurso da competição e o
individualismo, mas, sim, de forma solidária e cooperativa!
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ANEXO I - Letra da música da performance “Onde? Ação nº2”
Música: Johann Alexander de Souza Schmitt
A água sabe,
A água passou por aí,
A água tem curiosidade,
Quer saber,
Inunda os ouvidos,
Inunda teus olhos,
Dentro da boca deposita,
E leva
As palavras,
Desde os lugares mais profundos,
As memórias a dor vai levar,
Vai levar as histórias pelo rio dos rios,
Contando e cantando as histórias para o mar,
Cantará aos vales com voz de pedra,
A água que a garganta bebe.
A chuva que ele vê,
O barro em que ele anda,
A sopa suja que eles comem,
O suor que cai e essa outra água,
Essa outra água e os ecos da água,
Porque alguns rios...
São largos e calmos,
Verdes e suaves,
E alguns são altos e cortantes,
Caem desde as montanhas,
E o nosso é um rio,
Liso, frio e ocre,
E nos traz
Nossos homens,
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Sobre as pedras dormidas,
Roda até onde esperamos,
Mas são tantos os homens que desapareceram,
Ou foram mortos,
Tantos que o rio não pode levar,
Demasiadas histórias,
Para que o rio as relate,
Demasiadas histórias,
Assim nos trouxe um dos homens,
E o queimaram,
E nos trouxe outro mais,
Para que o enterrássemos,
Sobre a colina,
E rodou o corpo,
E o carregou,
E o murmurou
Até que todos os traços,
Ficassem polidos,
E nos encontrou
Este corpo e o fez
Um corpo qualquer,
E o fez todo corpo,
É meu, é meu,
Queira Deus que não seja meu,
É meu, é meu,
Por favor que não seja meu
É meu, é meu,
Queira Deus que não seja meu,
É meu, é meu,
Por favor que não seja meu
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ANEXO II - Letras das músicas do espetáculo “O Amargo Santo da
Purificação”
LA LEGA
Oh! Li, oli olá! E la lega crescerá
E noialtri lavoratori, E noialtri lavoratori.
Oh! Li, oli olá! E la lega crescerá
E noialtri lavoratori, voglian la libertà (Refrão)
Sebben che siamo donne, Paura non abbiamo
Abbiam delle belle buone lingue, Abbiam delle belle buone lingue.
Sebben che siamo donne, Paura non abbiamo
Abbiam delle belle buone lingue, E ben ci defendiamo. (Refrão)
Sebben che siamo donne, Paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli. Per amor dei nostri figli.
Sebben che siamo donne, Paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli, In lega ci mettiamo. (Refrão)
E la libertá non viene, Perché non c’è l’unione
Crumiri col padrone, Crumiri col padrone.
E la libertá non viene, Perché non c’è l’unione
Crumiri col padrone. Son tutti de amazzar… (Refrão)
E voialtri signoroni che ci avete tanto orgoglo
Abbassate la superbia, Abbassate la superbia.
E voialtri signoroni che ci avete tanto orgoglo
Abbassate la superbia. E aprite il portfoglio (Refrão)
VOZES DA ÁFRICA
África da tua cor. Coração rubro em sol.
Púrpuras planícies, selvas, savanas, mar de nações, voz de tambor.
África sem jugo de nenhum dominador seja de que cor,
África livre de qualquer rancor seja onde for.
Um general aqui está,
Chegou pra comandar.
Inglês branco, Senhor!
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Canhão forte, Senhor!
Escoteiro, Senhor! Seu valor!
CANTO PRA ATABAQUE
Ei bum qui bum rum! Qui bum rum! Bum! Bumba!
Ei Lu! Qui lu lu! Qui lu lu! Lumumba!
Ei Brasil! Ei bumba meu boi! “Mansu manseda,
traz a navelheta pra fazer a barba deste Maganeta”.
Lá vem beberrão, lá vem Bastião tocando bexiga em tudo que é gente.
O engenheiro mendindo empata-samba, empatando.
Cavalo-marinho dançando, dançando.
O boi requebrando, o boi está morrendo, o boi levantando.
Éi Brasil africano! Minha avó era negra Haussá.
Ela veio foi da África. Num navio negreiro
Meu pai veio foi da Itália, operário imigrante
O Brasil é mestiço. Mistura de Índio, de Negro, de Branco.
Bum qui bum rum! Qui bum rum! Bum! Bum!
Quem fez o Brasil foi o trabalho de negro, de escravo, de escrava.
Com banzo, sem banzo, mas lá na senzala o filão do Brasil
Veio de lá foi da África.
Ei bum qui bum rum! Qui bum rum! Bum! Bumba!
Ei Lu! Qui lu lu! Qui lu lu! Lumumba!
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt

MARTELO MILITAR
No início a polícia chegava, prendia alguns comunistas.
Eu nunca tive partido, por isso fiz grossa vista.
Tombo do Martelo Tombador. Oh, seu Vargas!
Tombo do Martelo Militar. Oh, seu Vargas!
Tombo do Martelo Tombador. Oh, seu Vargas!
Tombo do Martelo Militar.Oh, seu Vargas!
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Depois eles voltaram, prenderam sindicalistas.
Nunca fui de nenhum sindicato, por isso fiquei calado.
Lá estava a polícia de novo. Prenderam só estudantes.
Eu já muito não ia à escola, por isso agi como antes.
Os soldados prenderam três padres. Três frades dominicanos.
Como nunca fui religioso, fingi que era um ledo engano.
Agora vejam vocês. Eu não tinha nada com isso
E de tanto ficar calado, os ‘milicos’ me deram um sumiço.
LIBERDADE
Não ficarei tão só no campo da arte.
E ânimo firme, sobranceiro e forte.
Tudo farei por ti para exalta-te
Serenamente alheio à própria sorte.
Para que eu possa um dia contemplar-te
Dominadora, em férvido transporte
Direi que és bela e pura em toda parte
Por maior risco em que essa audácia importe.
Queira-te eu tanto e de tal modo em suma
Que não exista força humana alguma
Que esta paixão embriagadora dome
E que eu por ti, se torturado for,
Possa feliz indiferente à dor,
Morrer sorrindo a murmurar teu nome.
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt
DESFILE DOS DESGRAÇADOS
Todos têm que obedecer
E o que tanto se temia chegou finalmente.
Ninguém está seguro, o ambiente é irrespirável,
Andamos de leve,
pisando mansinho,
E a noite não oculta mais nada.
Os que espiam não sabem se são espiados,
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Mas espiam esperando salvar-se,
Vendendo por um prato de lentilhas
Os olhos, ouvidos, o dedo indicador.
Retinem nas ruas os tacões das botas de couro dos que mandam em nós.
Silêncio... Ninguém pode falar a não ser quando for convocado para dar
Depoimento. Todos têm que dar depoimento,
Denunciar uns aos outros, Degradar-se, humilhar-se,
Perder a . Renunciar,
De joelhos, a condição humana.
Abram os domicílios! Entreguem nos seus filhos e filhas, suas mulheres,
somos nós quem mandamos...
Queremos saber
Tudo! gritam os homens de botas, de farda verde oliva,
brandindo o chicote.
Placte!... Placte!...Placte!...
O látego é longo e sua língua de fogo
atinge mesmo o mais afastado.
Então vem um desfile de 80 milhões de cabeças curvadas,
Apanhando nas costas, homens esfarrapados,
famintos, mulheres descalças, seminuas, os seios de fora,
ante o olhar dos verdugos,
crianças e moças e moços e velhos já trôpegos.
Passando, passando, passando...
E o chicote batendo.
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt

PRECE DOS ESCRAVOS
Ó Deus, Senhor meu Deus, escuta-me, Senhor.
Fura-me os olhos para que eu não possa ver
Cadáveres de mendigos que o Lacerda afogou,
Boiando no Rio da Guarda.
Torna-me surdo para que eu não possa ouvir
Os gritos das vítimas torturadas no DOPS.
Arranca-me a língua para que eu não murmure
Um protesto sequer. Um protesto sequer.
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Esvazia-me a cabeça para que eu não tenha raciocínio.
E permaneça mais bronco que o governador Ademar.
Corta-me as mãos para que eu não possa
Escrever o livro, a poesia, a dor dos desgraçados.
Quebra-me as pernas para que eu fique de joelhos.
Para sempre e possa implorar
a migalha da Aliança para o Progresso.
E receber as chibatadas do governo de Washington.
Transforma-me num eunuco para que eu seja membro
Do Parlamento Brasileiro.
E que depois de tudo isso, eu possa agradecer-te,
Ó Deus, Senhor, meu Deus, por teres feito de mim
Uma criatura de Castelo Branco,
Um brasileiro sem fibra amoldado aos “gorilas”.
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt

CANÇÃO DOS LÍRIOS
Eu canto a vida. Eu canto a liberdade.
Como os lírios crescem em nossos campos,
Livres e selvagens.
Se já não crescem como antes, existe algo sombrio.
É preciso abrir uma clareira no bosque.
Não me limitarei ao campo da arte...
E não escolherei momento, tempo e modo de exaltar-te,
Lírio, flor, canção, fruto, amor – a liberdade.
Não calarei jamais.
E sempre te direi a mais bela, a mais pura.
Se já não crescem como antes os lírios em nossos campos,
Existe algo sombrio,
É preciso abrir uma clareira no bosque.
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt
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PAÍS DE UMA NOTA SÓ
A passagem subiu, O leite acabou, A criança morreu,
A carne sumiu, O IPM prendeu, O DOPS torturou...
O deputado cedeu, A linha dura vetou,
A censura proibiu, O governo entregou,
O desemprego cresceu, A carestia aumentou,
O Nordeste encolheu o país resvalou...
Tudo dó, dó, dó…
Tudo dó, dó, dó...
E em todo o país repercute o tom
de uma nota só,
só, só de uma nota só…

CAPOEIRA
Capoeira quem te mandou?
Capoeira foi teu padrinho.
O berimbau retinindo na corda retesa,
Cadência marcada da ginga do jogo.
Zum, zum, zum, Capoeira mata um (2X)
A perna direita lançada pra frente,
O peso do corpo equilibrado na esquerda,
Os braços jogando de um lado pro outro...
Capoeira quem te ensinou?
De repente uma queda,
O capoeira na terra, O aú,
De cabeça pra baixo as pernas no ar,
A rasteira varrendo como foice no chão,
O corta capim, o rabo de arraia,
E o inimigo caindo de supetão,
Ao puxavante da baianada.
Luta africana que o mestiço encampou,
que os guerreiros da mata. Quilombos, palmares.
Souberam jogar que o angolano nos trouxe,
que o mestre Pastinha nos soube ensinar.
Coreografia. Jongo do Povo.
Zum, zum, zum, Capoeira mata um. (2X)
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Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt

RONDÓ DA LIBERDADE
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
Há os que têm vocação para escravo,
Mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão.
Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre.
Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres,
Quando as algemas forem quebradas
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
O homem deve ser livre.
O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo.
E pode mesmo existir até quando não se é livre e, no entanto, ele é em si
mesmo...
A expressão mais elevada
Do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento.
É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
Poema: Carlos Marighella
Melodia: Johann Alexander de Souza Schmitt
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ANEXO III - Letras das músicas do espetáculo “Umbigo” (Grupo Trilho)

CANÇÃO DA CIDADE DE UMBILÂNDIA
Mas nessa cidade quem não tem, quem é pobre só se Fó-ró-fó-fó...
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
Em Umbilândia é maneiro, pra quem tem dinheiro
Em Umbilândia é legal, pra quem tem capital
fó foró fó fó
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
Aqui todo mundo mora bem. Hein?!
Sala quarto, Cozinha ampla também tem
Espaço pro cão, Espaço pro gato
Uma sacada, que barato. Tem!
Mas quem não tem mora numa caixa de sapato
Carro bacana, quem não tem?!
Com porta malas, porta copos, e cadeira pro neném
rebaixado, turbinado, vermelho fosco ou prateado
mas quem não tem, vai de ônibus lotado
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
tem pra mim e pra patroa
E a saúde é muito boa, exame na hora
remédio a vontade, é uma facilidade
mas quem não tem, não chega nem na metade
chega antes do delinquente
E a polícia eficiente, é paciente, não dá bofete
tem coturno que reflete
mas quem não tem leva pau de cacetete
Em Umbilândia separamos
o joio do trigo
o rei do mendigo
a sujeira do umbigo
só andamos com quem é amigo
e quem não tem que procure seu abrigo
Em Umbilândia - pá pá pá
Em Umbilândia - pá pá rá pápá
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Minha Senhora do Egoísmo
Minha Senhora do Egoísmo
Rogai por mim ególatra
Dai-me força para passar por cima dos outros
Dai-me luz alta para jogar na cara e pé pesado para acelerar no trânsito
Dai-me mão firme para esbofetear os fracos
E mente aberta para explorar os pequenos
Minha Senhora, me ilumine
Ofuscando os desiluminados
Mas, não me deixei cair em compaixão
Livrai-me de me apiedar dos famintos
Agora e na hora da morte alheia
Em nome de mim
Do meu eu
E de mais ninguém
A mim
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ANEXO IV - Letras das músicas do espetáculo "Sepé: Guarani Kuery
Mbaraeté!" (Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela)
Música:
Terra a vista
terra a vista
gritava o português das caravelas
Terra a venda
terra à venda
delirava o espanhol com a sua renda
O europeu saqueou o mundo inteiro
pra acumular seu capital
eles são muito ligeiros
pra aumentar o ouro nacional
Terra a vista
terra a vista
gritava o português das caravelas
Terra a venda
terra à venda
delirava o espanhol com a sua renda
O cristianismo se espalhou no mundo inteiro
impôs um deus universal
e negou com a catequese
o poder do mundo natural
Terra a vista
terra a vista
gritava o português das caravelas
Terra a venda
terra à venda
delirava o espanhol com a sua renda
Músicas Soldados:
Nós lutamos pelo bem
nós lutamos contra o mal
7 mil de Espanha
8 mil de Portugal
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Cavalgando na paisagem
exterminando os selvagens!!
Viana Pelotão! Sentido!
Muito bem pelotão, barriga para dentro, peito pra fora.
Barriga para dentro, peito pra fora.
Agora os generais vamos receber
E depois um estrago nos índios fazer
Generais e Wall:
Lutamos pelo bem
lutamos contra o mal
Somos comandantes
de Espanha e Portugal
Viana De cetim azul e brancos vestidos
Wall –
Para acabar com os índios pervertidos
Generais e Wall:
Lutamos pelo bem
lutamos contra o mal
Somos comandantes
de Espanha e Portugal
Todos –
Cheque, promissória
Baixo juro
Moratória
Dinheiro vivo
Lucro ativo
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