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Pintar, vestir 
Virar uma aguardente 

Para a próxima função 
Rezar, cuspir 

Surgir repentinamente 
Na frente do telão 

Mais um dia, mais uma cidade 
Pra se apaixonar 

Querer casar 
Pedir a mão 

Saltar, sair 
Partir pé ante pé 

Antes do povo despertar 
Pular, zunir 

Como um furtivo amante 
Antes do dia clarear 

Apagar as pistas de que um dia 
Ali já foi feliz 

Criar raiz 
E se arrancar 

Hora de ir embora 
Quando o corpo quer ficar 

Toda alma de artista quer partir 
Arte de deixar algum lugar 

Quando não se tem pra onde ir 

Chegar, sorrir 
Mentir feito um mascate 

Quando desce na estação 
Parar, ouvir 

Sentir que tatibitati 
Que bate o coração 

Mais um dia, mais uma cidade 
Para enlouquecer 

O bem-querer 
O turbilhão 

Bocas, quantas bocas 
A cidade vai abrir 

Pruma alma de artista se entregar 
Palmas pro artista confundir 

Pernas pro artista tropeçar 

Voar, fugir 
Como o rei dos ciganos 

Quando junta os cobres seus 
Chorar, ganir 

Como o mais pobre dos pobres 
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Dos pobres dos plebeus 
Ir deixando a pele em cada palco 

E não olhar pra trás 
E nem jamais 
Jamais dizer 

Adeus 

 
Chico Buarque de Holanda  
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O ATOR NA RUA 

Uma expressividade caótica 

 

RESUMO 

Este trabalho investigou o processo de preparação corporal\vocal\energético 

do ator para a rua, desenvolvido no Grupo de Teatro Quem Tem Boca é Pra 

Gritar. Nossa principal busca foi entender os processos que o ator percorre para 

desenvolver uma energia para cena na rua. Que energia é esta que se 

estabelece e se relaciona com os transeuntes\espectadores? O que será que 

chama atenção do transeunte\espectador? Será a história? A indumentária ou 

será uma expressividade potencializada? Será uma energia presente no corpo 

do ator que se relaciona com o transeunte? Como o ator se relaciona com o 

espaço urbano? Na tentativa de responder tais questionamentos, utilizamos 

alguns princípios da Física Moderna, como: Teoria Quântica e Princípio da 

Incerteza, além da Teoria do Caos, bem como o princípio metodológico do 

Método Matricial. O teatro realizado nas ruas, em sua maioria, passa por longos 

processos de construção cênica, contudo, quando levado ao público, é tomado 

por outras causalidades, pois estando na rua o ator se torna sujeito daquele 

espaço, não podendo negar a eventualidade dos fatos que ali podem ocorrer. 

Segundo a física quântica a energia se propaga em um espaço vazio, a 

quantidade de energia física sendo trocada no espaço da rua, resulta no mágico 

momento em que os corpos dos atores, em constantes trocas com os 

espectadores, permitem acontecer o salto quântico1: o espetáculo teatral de 

rua.   

 

Palavras-chaves: Teatro de Rua; Preparação Corporal; Processo Energético; 

Cena Teatral Quântica. 

 

 

                                                           
1 Utilizo este termo aqui como uma metáfora, no qual salto quântico diz respeito ao elétron que 

recebe uma grande quantidade de energia e salta para os níveis mais afastados do núcleo.  
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O ATOR NA RUA 

Uma expressividade caótica 

 

RESUMÉ  

Ce travail a recherché sur le processus de préparation corporel\vocal\énergique 

de l’acteur pour la rue. Notre quête principale c’est comprendre les processus 

qui l'acteur se déplace afin de développer une énergie à la scène dans la rue. 

C'est cette énergie qui est mis en place et se rapporte à le passant\spectateur? 

Qui attire l'attention de passant\spectateur? Serai l'histoire? Le code 

vestimentaire ou être une expressivité dynamisée? Serai une énergie présente 

dans le corps de l'acteur qui se relacione avec les passants? Comme l'acteur 

se rapporte à l'espace urbain? Pour tenter de répondre à ces questions, nous 

allons utilisé certains principes de la physique moderne, tels comme: la Théorie 

Quantique et le Principe d'Incertitude, autan la Théorie du Chaos. Le théâtre 

jouée dans les rues, surtout par le biais de longs prolongements de construction 

scénique, cependant, lorsque présentée au public, est prise par les autres 

causalités, car étant situé sur la rue, l'acteur devient assujettie à cet espace et 

ne peut pas nier la possibilité des faits qui peuvent se produire. Selon la 

physique quantique l'énergie se propage dans un espace vide, la quantité 

d'énergie physique étant échangé dans la rue, ce qui entraîne le moment 

magique où les corps des acteurs, des échanges constants avec les 

spectateurs, en permettant le saut quantique: le spectacle théâtral de la rue.  

 

Mots-clés: Théâtre de rue; Préparation corporel; Processus d'énergie; Scène 

théâtrale quantique. 
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INTRODUÇÃO 

As primeiras inquietações – O Big Bang 

Sempre que vejo apresentações de Teatro de Rua2 fico muito fascinada. 

Umas me encantam mais rápido, outras nem tanto. Foi a partir destas relações 

que comecei a me questionar por que isso acontecia. Já vi espetáculos que 

tudo estava “bem”, voz bem empostada e articulada, atores cantando 

tecnicamente bem, um corpo bem trabalhado; era perceptível que tudo tinha 

sido elaborado, todas as cenas “limpas”, sem muitos atropelos, mas, faltava 

alguma coisa, não me convencia! É como não tivesse vida, verdade! Enquanto 

outros me “pegavam” no primeiro instante. O espetáculo de rua necessita de 

atributos que vão além das técnicas cênicas tradicionais utilizadas no palco 

convencional (vocais, corporais, uma dramaturgia construída de forma lógica, 

etc), na rua o ator precisa ter mais energia, precisa nos tocar. 

Como faço parte de um dos grupos mais antigos de Teatro de Rua da 

Paraíba, o Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, sempre escutei as pessoas, 

que vinham ao final do espetáculo, dizer: “vocês têm muita energia!”. Não 

entendia direito o que era isso. Passei, então, a notar que havia algo diferente, 

que possivelmente estivesse no processo de criação, preparação deste ator. E 

este algo diferente possivelmente poderia estar relacionado à energia 

desenvolvida e focalizada para tal função, pois é assim que trabalhamos no 

grupo, focalizando todo nosso processo de investigação para um ator 

potencializado na rua. Foi a partir de então que iniciei minhas investigações a 

respeito do processo de preparação do ator que está na rua. Só o fato de atuar 

na rua requer uma disposição mental e corporal muito grande. A rua é dispersa 

e muito ampla. Se o ator não se prepara para tal, ele se “perde” no espaço-

tempo. Para tanto, acredito ser de fundamental importância, uma preparação 

específica para este ator que atua no espaço urbano. Foi, então, que percebi 

que não podia pesquisar outro grupo senão o Quem Tem Boca é pra Gritar, 

                                                           
2 Neste trabalho, considerarei Teatro de Rua, o teatro idealizado intencionalmente para ser 

apresentado em espaços abertos. Segundo Rubens Brito: “O conceito de teatro de rua diz 
respeito ao espetáculo teatral intencionalmente criado para ser apresentado em locais 
exteriores ao tradicional edifício teatral, especialmente nas ruas e praças públicas.” (BRITO, 
2004, p.11) 
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cuja busca principal é explorar uma energia para rua, que se põe em relação 

com seus contratempos e se desenvolva a partir da própria vivência na rua. 

 

Descobrindo possibilidades  

 

“...‘vi’ cascatas de energia cósmica, provenientes do 
espaço exterior, cascatas nas quais, em pulsações 

rítmicas, partículas eram criadas e destruídas. ‘Vi’ os 
átomos dos elementos – bem como aqueles 

pertencentes a meu próprio corpo – participarem 
desta dança cósmica de energia. Senti o seu ritmo e 

‘ouvi’ o seu som.” Fritjof Capra 

 

A partir de conversas com o Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, com o 

provocador e também orientador Robson Haderchpek e influenciada por 

leituras, especificamente, de Fritjof Capra, Amit Goswami, Stephen Hawking e 

Rubens Brito, descobri uma forma de encontrar respostas para minhas 

questões. O caminho que estou seguindo neste trabalho é pouco convencional 

na nossa área, por isso acredito ser uma pesquisa relevante, principalmente 

para a linguagem que pesquiso, em que as referências a respeito do Teatro de 

Rua, vêm ganhando espaço, tanto nas universidades como nas livrarias.   

Foi Rubens Brito3 que começou a pesquisar a possibilidade de um teatro 

quântico. É a partir deste conceito que vou trilhar minha busca. Por ser um 

termo relativamente novo, terei que me apropriar de alguns outros conceitos 

que auxiliarão neste entendimento, um deles é a adequação metodológica. 

Como meu objeto de pesquisa é o Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, utilizarei 

a metodologia proposta por Rubens Brito, o Método Matricial, esclarecido no 

artigo “Método Matricial: Formulação do conceito Método Matricial”, contido no 

livro “Metodologias de Pesquisa em Artes Cênicas”. O Método visa: “desvendar 

e analisar a matriz criativa do artista e que tem como objetivo o esclarecimento 

                                                           
3 Foi doutor e livre docente em Artes Cênicas, pelas universidades de São Paulo e Estadual de 

Campinas, respectivamente, com pesquisas nas seguintes áreas: Teatro Brasileiro, Teatro 
Quântico Brasileiro, Teatro de Rua, Dramaturgia, Processo Criativo, Metodologia de Pesquisa 
em Artes e Interpretação Cômica. 
Fonte: Currículo lattes, vide: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706930E7. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706930E7
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de seu processo de criação” (BRITO in: CARREIRA, 2006, p. 20). Sobre isso 

podemos dizer ainda que: 

Para o Método Matricial interessa ressaltar, primeiramente, a 
distribuição dos elementos em forma de quadro... Essa ação, 
ao permitir que se visualize, de um só relance, os principais 
elementos de criação, contribui de imediato para que se tenha 
a noção precisa do instrumento que está sendo manipulado 
pelo artista (BRITO in: CARREIRA, 2006, p. 21) 

 

Complementando este recorte metodológico, me apropriarei ainda dos 

estudos de Amit Goswami acerca da natureza dos processos criativos. Para 

ele, o processo criativo4 tem quatro estágios: preparação, incubação, insight e 

manifestação, onde:  

 

A preparação consiste em rever o que é conhecido, 
organizando o trabalho de base para o insight criativo. A 
incubação é o processamento inconsciente — o 
processamento sem a ajuda da percepção. Enquanto a 
preparação envolve esforço, o processamento inconsciente 
ocorre sem esforço consciente, mas não é sono. Esses dois 
estágios se entrecruzam, alternando esforço e relaxamento — 
alternando o fazer e o não-fazer, se o leitor preferir. Insight é o 
surgimento da nova ideia, a mudança de contexto. É um salto 
quântico de pensamento — uma transição descontínua do 
pensamento, sem a passagem pelos estágios intermediários 
(Goswami, 1996 e 1999). A manifestação consiste em produzir 
a transformação exigida pelo insight. (GOSWAMI, 2005, p. 22) 

 

Esta metodologia espelha também meu processo nesta pesquisa. No 

qual vivenciei o momento de incubação e alternei-o com o processo de 

preparação já existente no grupo e em meus questionamentos, e, os insights 

foram acontecendo durante todo o processo da pesquisa. Por fim, a 

manifestação se apresentou em forma de escrita, onde busco compartilhar 

minhas descobertas com outras pessoas, transformando esta pesquisa numa 

contribuição para as pesquisas referentes ao Teatro de Rua.  

Durante o processo descobri que precisava focar no processo energético 

do ator, a partir dele encontrei minhas respostas e ele está ligado 

umbilicalmente à expressividade do ator. 

                                                           
4 Entendo esta dissertação como um processo criativo de construção de pensamento 
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É só um jeito de corpo! 

 

 A preparação corporal do ator que está na rua provocou algumas 

reflexões e inquietações, e foi observando a expressividade dos atores do 

Grupo paraibano Quem tem Boca é Pra Gritar, que vem há mais de 27 anos, 

pesquisando empiricamente, o processo energético do ator que vai para rua, 

que surgiu o termo, proposto por Humberto Lopes5: expressividade caótica, que 

está intimamente ligada à elaboração de uma energia específica para atuação 

diante do caos urbano. Para compreendermos melhor o que chamamos de 

energia, vamos expor aqui alguns conceitos referentes a este assunto, um 

deles é o defendido por Eugênio Barba, que se utiliza do vocabulário da língua 

italiana, para explicar que: 

Energia do grego enérgeia, que deriva de érgon (obra, 
trabalho). Vigor físico, especialmente dos nervos e dos 
músculos, potência ativa do organismo (...); firmeza de caráter 
de resolução na ação (...); força dinâmica do espirito, que se 
manifesta como vontade e capacidade de agir (...). Na física 
energia de um sistema, a capacidade de um sistema de realizar 
um trabalho. (2012, p. 72) 

 

Estas considerações coadunam com o conceito proposto no dicionário 

Aurélio, no qual o substantivo feminino quer dizer: 1.Força, vigor. 2.Firmeza de 

caráter. 3.Fís. Propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. 

Segundo o físico Fritjof Capra (2008) energia é um dos conceitos mais 

importantes para descrever os fenômenos naturais, ele afirma que: 

Dizemos que um corpo possui energia quando este apresenta 
a capacidade de realizar um trabalho. Essa energia pode 
ocorrer sob grande variedade de formas: pode ser energia de 
movimento, de calor, energia gravitacional, energia elétrica, 
química, etc. Qualquer que seja a forma, ela pode ser utilizada 
para realizar um trabalho” (2008, p. 154.) 

 

Esclarecemos então que energia é a capacidade de um corpo de realizar 

um trabalho. Se formos mais além neste assunto, vamos descobrir que a 

energia não pode ser criada. Segundo a Lei de Conservação de Energia, não 

                                                           
5 Diretor e um dos fundadores do grupo. 
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se cria nem se destrói energia, ela se transforma em outras modalidades 

(cinética, potencial, térmica, nuclear...) para realizar uma atividade.  O físico e 

filosofo alemão e também autor da teoria da Lei de Conservação de Energia 

Hermann Von Helmholtz, afirmava que: “Sempre que determinada quantidade 

de energia desaparece de um lugar, uma equivalente deve aparecer em outro 

ponto do mesmo sistema”6.  

Sabendo que temos que transformar esta energia dos nossos corpos em 

expressividade, podemos afirmar que: todo corpo é expressivo, ele só precisa 

ser ativado, trabalhado, descoberto, explorado, despertado. A expressividade 

diz respeito a vivacidade, fisicidade e potencialização do seu corpo ativado, e 

o caminho para explorar a expressividade é partindo de suas matrizes, 

ampliando o processo de inculturação7. 

Este corpo transformado, passará por outro processo de transformação, 

quando ele chegar no espaço urbano e interagir com mais esta forma de 

energia que é a rua, transformando o espaço urbano em espaço cênico. Para 

tanto, precisamos compreender que espaço é este. A pesquisadora Jussara 

Trindade defende que “O espaço da cidade pode ser então, compreendido não 

como simples suporte físico/estrutural do espetáculo, ou seja, como cenário ou 

“palco”, mas como lugar que, ao ser praticado cenicamente, torna-se também 

espaço teatral. (2014, p. 132)”, e ainda lembra que:      

Da Idade Média aos nossos dias, as ruas tiveram diferentes 
usos e “a representação teatral de rua – como parte do 
repertório de usos – se desenvolveu dialeticamente com as 
transformações estruturais da cidade e do seu contexto 
sociocultural” (CARREIRA, 2007, p. 30). O autor ressalta, 
ainda, que “para estudar o teatro de rua é necessário 
reconhecer o espaço urbano como âmbito teatral e a rua como 
um espaço fragmentário multifuncional. Para isso o primeiro 
passo é analisar o espaço urbano como lugar do espetacular” 
(CARREIRA, 2005, p. 27 apud MOREIRA, 2014, p.141) 

                                                           
6 Informações contidas no site: http://ativismoquantico.com/2012/08/nao-localidade/ que foi 

visitado no dia 13\05\2014. 
7 Ferracini descreve que esta é uma técnica utilizada por Eugenio Barba, onde: “A busca dessa 

técnica pessoal poderia ser chamada de técnica de inculturação (Barba, 1995:190)0 Assim 
Eugenio Barba, 
Grotowski e o próprio Stanislavski levam seus atores a buscarem uma maneira individual e 
particular de estar em cena, diferenciada do cotidiano; uma maneira não habitual de 
comportamento cênico”. (1998, p. 31.)  
  

http://ativismoquantico.com/2012/08/nao-localidade/
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Este espetacular é composto por todos que constitui a cidade, e neste 

sentido, o urbanista Kevin Lynch, identifica que:     

Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as 
pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as 
suas partes físicas e imóveis. Não somos apenas 
observadores deste espetáculo, mas sim uma parte ativa dele, 
participando com os outros num mesmo palco. Na maior parte 
das vezes, a nossa percepção da cidade não é íntegra, mas 
sim bastante parcial, fragmentária, envolvida noutras 
referências [porém] todos os sentidos estão envolvidos e a 
imagem é o composto resultante de todos eles (LINCH, 1988, 
p. 11-12 apud MOREIRA, 2014, p. 139). 

 

Por isso é tão importante a relação de transformação do ator-

espectador\transeunte – cidade. Ana Carneiro (2005) pesquisadora de teatro, 

entende que da mesma forma que um grupo de artistas: “invade ruas e praças 

para atuar com suas apresentações, a cidade o invade com a sua cultura 

alegre, brincalhona, gualhofeira, crítica. (p. 123). Quando o artista chega na rua 

há uma troca inevitável, pois este é parte integrante e irá compô-la também.   

Já Amir Haddad, ator e diretor de um dos grupos de teatro de rua mais 

antigos do país, compreende que a cidade é por si só teatral: 

 “É dramática e que o teatro está impregnado dessas 
possibilidades de expressão... a pensar toda a cidade como 
uma possibilidade teatral, ela é o espaço de representação, 
suas ruas e edifícios são a cenografia e os atores são os 
cidadãos.” (HADDAD in TELLES E CARNEIRO, 2005 p. 65)  

 

Para ele as relações acontecem porque Teatro de Rua é uma festa: “As 

festas apontam para questões utópicas, aflorando a possibilidade de interação 

entre as pessoas, entre o povo e seus governantes e, momentaneamente a 

cidade é feliz.” (HADDAD in TELLES E CARNEIRO, 2005, p. 70). 

Sabemos que agora temos um grande trabalho, treinar o ator para atuar 

neste espaço, que é festa, que é crítico, que é múltiplo e fragmentado, que é 

caótico. A expressividade do ator que opta pela rua e que nesta pesquisa são 

os atores do Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, traduz-se uma 

EXPRESSIVIDADE CAÓTICA. 
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Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos: I – Eu Vim Pra Rua 

Brincar de Roda, no qual exponho a relação do ator com a rua, os elementos 

que podem fazer parte da preparação corporal deste ator, como dramaturgia 

(corpora e textual), musicalidade, circo, dança, verticalidade e horizontalidade, 

e a relação da mulher com o teatro de rua, todas essas experiências são 

relatadas a partir do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, assim como outros 

grupos de Teatro de Rua do país. Também relato minha experiência como atriz 

de Teatro de Rua. 

Na segunda parte, II – Quem Tá na Rua é Pra Gritar, relato diretamente 

a experiência do processo de treinamento dos atores do grupo pesquisado, já 

mencionado acima, na qual são relatadas as influências que o grupo 

sofreu\sofre e os jogos corporais e vocais já elaborados, que estão divididos 

entre jogos de explosão e de forças contrárias. Aproximando a partir daqui 

alguns conceitos da física quântica ao treinamento do ator. 

Na terceira parte, a pesquisa se detém a compreender alguns termos da 

física moderna como: Física Quântica, Princípio da Incerteza, Caos e energia. 

E como tudo isso se aproxima do teatro, neste momento nos apropriamos da 

teoria do Teatro Quântico proposta pelo pesquisador Rubens Brito, e como esta 

forma de pensar o teatro se estreita com o Teatro de Rua. Todas essas teorias 

conversam afim de compreendermos a expressividade do ator que tá na rua, 

que nesta pesquisa defendo ser caótica e quântica. Desejo ao leitor deste 

trabalho uma ótima leitura quântica!  
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CAPITULO I – EU VIM PRA RUA BRINCAR DE RODA 

“Estamos na rua porque: 

Fomos aprovados em nosso próprio edital, 

Rebatizado de etc-e-tal; 

 

Liberamos alvarás uns para os outros 

Em sorrisos, olhares e abraços; 

 

Preferimos vivenciar a diversidade, 

Ao invés de discutir sobre ela; 

 

Arte e posicionamento, para nós, 

São uma coisa só; 

 

O projeto de desarticulação de coletivos, advindos da ditadura, 

Foi vetado pala nossa comissão técnica; 

 

Nossa arte encontrou a chave do cárcere  

De palcos, galerias, livrarias, gravadoras  

E muitos outros tradicionais espaços de elitização 

E consumo das nossas expressões; 

 

Nossa produção artística pediu demissão do serviço ao ego; 

Não acreditamos em ninguém que se diga artista e não assuma riscos, 

Que se furte a debates complexos, que não se responsabilize por posições, 

Que engrosse a nação de patetas, 

Que não tenha um profundo vínculo comunitário e coletivo, 

Que negue um convite à reinvenção de qualquer lógica vigente. 

 

Estamos na rua porque ela clama  

Pela desordem das nossas cores e das nossas vozes, 

Que juntas pulsam paz. ” 

 

Texto de Janaina Michalski que se tornou o manifesto do I Festival de Arte 

Pública do Rio de Janeiro, realizado na capital fluminense em 2014. 

 

Ao pensar o espaço urbano, percebemos que a rua traz consigo 

inúmeros elementos fascinantes, a começar, por estar ligada às manifestações 

mais antigas da história da representação teatral. Provavelmente, as primeiras 

manifestações teatrais surgiram em espaços abertos, tal como os rituais 

primitivos, as danças, as festas e as histórias contadas ao redor da fogueira, 

como colocam os pesquisadores de Teatro de Rua Licko Turle e Jussara 
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Trindade em seu livro Teatro de Rua no Brasil: a primeira década do terceiro 

milênio (2010). Atuar num espaço aberto, onde as pessoas geralmente são 

atraídas pela curiosidade a priori, desperta perguntas no imaginário dos 

espectadores como: “o que está havendo ali?”, e se ele é estimulado a 

continuar: “O que acontecerá depois disso?”. Observamos que estas 

circunstâncias exigem do ator uma preparação física e uma sensibilidade que 

só o “tempo da rua”8 poderá dizer. Percebemos que o ator na rua encontra-se 

numa situação de constante desafio, uma vez que ele não sabe o que poderá 

ocorrer no momento da encenação, sendo assim, a rua configura-se como um 

ambiente imprevisível onde tudo pode acontecer. 

Sendo o foco desta pesquisa o corpo do ator na rua, a escolha por este 

tema deu-se a partir da percepção da escassez de material teórico-científico 

nesta área. Muito se fala na preparação do corpo do ator para a cena, mas são 

poucos os estudos acadêmicos, livros e etc, que tratam de uma preparação 

específica para o espaço urbano. Isso me chamou atenção para a elaboração 

de uma prática pedagógica voltada para o trabalho da construção 

corpórea\vocal\musical do ator para a rua, tendo em vista que a maioria dos 

estudos e pesquisas exploram mais o campo do ator como um todo, em sua 

essência do ser ATOR, omitindo completamente a especificidade da 

preparação do ator para um ambiente aberto e recheado de elementos 

surpresas, que é a rua. 

De maneira geral, a manifestação artística proporciona ao homem uma 

busca de suas origens, de seu equilíbrio, de seu papel individual e social. O 

artista de rua trabalha diretamente com estes elementos, uma vez que sua 

matéria-prima são as relações humanas, presentes no dia-a-dia da rua. É 

importante que ele compreenda que o fundamento de sua linguagem artística 

é o que fará com que ele transforme o seu corpo e o seu gesto em poesia, 

dando assim um presente para os transeuntes. 

                                                           
 
8 “Tempo da rua” diz respeito, às múltiplas possiblidades que o ator enfrenta na rua, como a poluição 

sonora, os animais que eventualmente invadem o espaço cênico, a participação na cena de espectadores 

em momento que não lhes são convenientes, enfim, a todo tempo a rua exige do ator um estado de 

prontidão e improvisação que desafia constantemente esse estar na rua.  
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Venho há alguns anos me dedicando à pesquisa e à reflexão sobre o 

Teatro de Rua que é produzido no país, especificamente no Nordeste. A 

experiência adquirida, permite-me constatar que há muitas particularidades de 

uma região para outra, e isto se amplia quando tratamos de um país tão diverso 

culturalmente, como é o Brasil. A própria estrutura cênica torna-se ponto de 

referência na identificação de alguns grupos, é evidente que estas marcas 

estão mais fortes em grupos com trajetória mais longa, como é o caso da Tribo 

de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz9 (RS), que quase sempre apresenta em cena 

debates políticos; o Imbuaça10 (SE) que explora a literatura de cordel, e até 

mesmo o grupo paraibano Quem Tem Boca é Pra Gritar, que traz à cena o vigor 

e a agilidade corporal de seus atuantes. Sendo, este último, o lócus da 

pesquisa, cujo foco é o corpo do ator na rua. 

Aprofundando um pouco mais a percepção sobre os elementos cênicos 

presentes nas atividades teatrais na rua, podemos considerar: a dramaturgia 

textual (que pode, quase sempre, apresentar como tema o debate político direto 

ou indireto); a musicalidade, que é muito forte; o circo (presente nos cortejos 

de abertura, na presença de um apresentador, nas técnicas de malabares, 

equilibrismo, entre outras); manifestações populares locais (dependendo da 

localidade de cada grupo ou coletivo); a verticalidade e horizontalidade 

presentes nos espaços urbanos; e o principal, a dramaturgia corporal, o corpo 

vivo e totalmente desperto do ator.  

 

1.1. O ator na rua  

Podemos afirmar que o ator nasceu nas “ruas”, pois se formos buscar 

na história do teatro, especificamente ocidental, a arte de atuar começa a ser 

desempenhada em espaço abertos, as grandes arenas gregas eram ao ar livre 

como nos contam alguns autores que se dedicam a este estudo: 

                                                           
9 O grupo gaúcho surgiu em 1978. Fonte: http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/p/a-tribo_1.html              
10 Fundado em 28 de agosto de 1977, o grupo tem este nome em homenagem a um 

embolador chamado Mané Imbuaça, o grupo surgiu a partir de oficinas de teatro de rua 
ministradas por Benvindo Siqueira, em Aracajú. Fonte: 
http://www.imbuaca.com.br/modules/fmcontent/content.php?topic=static&id=55&page=aprese
ntacao                   
 

http://www.oinoisaquitraveiz.com.br/p/a-tribo_1.html
http://www.imbuaca.com.br/modules/fmcontent/content.php?topic=static&id=55&page=apresentacao
http://www.imbuaca.com.br/modules/fmcontent/content.php?topic=static&id=55&page=apresentacao
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Pavis (2008) diz que até mesmo Téspis, representando em 
cima de um carro no meio do mercado de Atenas no século VI 
a.C. já pode ser considerado um tipo de manifestação de rua. 
Téspis é considerado dentro da história o primeiro ator. As 
festividades Dionisíacas constituíam-se de um coro que 
dançava coreografias e declamava poesias, assim a figura do 
que posteriormente viria a ser chamado de ator era 
responsável pelas respostas do coro. Segundo Berthold 
(2006), Téspis se destacou na sua época e pôde ser 
considerado o primeiro ator da história do teatro, pois ele teve 
pela primeira vez a iniciativa de se distanciar do coro criando o 
papel da pessoa responsável por dar as respostas, tendo a 
função de apresentar o espetáculo e criar um diálogo com o 
condutor do coro. Antes desse acontecimento, Téspis fazia 
apresentações pela zona rural com uma pequena trupe de 
dançarinos e cantores. Durante os festivais rurais dionisíacos 
ele apresentava-se aos camponeses com ditirambos e danças 
de sátiros. Muitos pesquisadores acreditam que Téspis fazia 
suas viagens sobre uma carroça de quatro rodas onde também 
fazia suas apresentações, mas nada comprova este fato até 

hoje. (JÁCOME, 2010, p.14) 
 

Tal fato persistiu ainda no período da Idade Média onde as 

apresentações eram realizadas nos pátios das igrejas, perdurando ainda com 

os comediantes dell’art, que viajavam em suas carroças apresentando tanto em 

palcos dos teatros particulares da nobreza, como nas praças dos vilarejos por 

onde passavam, levando alegria com suas máscaras e suas fábulas.     

É extremamente importante que o ator na rua desenvolva uma 

percepção do espaço urbano, pois a cena exige isso, uma vez que irá trabalhar 

com gestos largos e ampliados. Esta noção, oriunda do circo, diz respeito à 

distribuição do corpo\voz dentro do espaço cênico. O Grupo Quem Tem Boca 

é Pra Gritar, que trabalha usualmente em roda, visualiza um triângulo 

imaginário onde um dos vértices é seu ponto referencial, ou seja, existem mais 

dois vértices\espectadores\e\ou parceiro de cena com os quais ele precisa 

dialogar, e isso pede um desdobramento físico ainda maior, por que os atores 

precisam “falar” com as costas.  
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Figura 1 triangulação na roda 

A opção pela roda desafia ainda mais a preparação do ator, pois a roda 

potencializa a ação do ator, para Ana Carneiro: “como um centro dinâmico, a 

roda transforma os atores que nela atuam em fontes irradiadoras que se 

propagam infinitamente, englobando os próprios espectadores [...] na sua 

esfera ilimitada (Souriau, [s.d.]: 36)” (CARNEIRO in TELLES E CARNEIRO, 

2005, p. 123.). Na roda, todos estão sendo observados, é como se os 

espectadores também fizessem parte do espetáculo, a roda também simboliza 

igualdade, comunhão, pois estando nela somos todos iguais, não existe um 

palco que deixa o artista mais alto, ou um camarote que privilegie a visão do 

espectador. Ainda citando Ana Carneiro, ela explica que:   

 
“Por suas características e estruturas, a roda facilita o 
afloramento dessa comunhão, na medida em que permite 
maior movimentação tanto do público como dos atores e que, 
em seu interior, as imagens da representação se espraiam por 
todos os pontos. ... Ettienne Souriau [s.d.] pontua claramente 
essa questão, referindo-se aos espaços circulares (como as 
arenas) e às forças que o regem... -  a possibilidade de 
qualquer espaço ser trabalhado por meio dessas forças, a que 
ele propriamente denomina princípio esférico. Só assim, afirma 
rompe-se o princípio vetorial que rege a caixa cênica e se 
obtém a explosão do espaço, possibilitando, por conseguinte, 
a retomada do espirito de comunhão inerente ao teatro em 
seus primórdios” (2005, p. 124) 

 



26 
 

Estando nestas condições, é imprescindível falar do estado de jogo11 do 

ator. O jogo com o outro ator, o jogo com a plateia, o jogo com o espaço 

cênico\rua. Na rua é preciso estar em estado de jogo o tempo todo, pronto para 

resolver problemas: 

 Para Spolin (2008) a palavra jogo, quando entendida o valor 
pelos seus participantes, significa substituição à frase 
“soluções de problemas”, ela acredita na força que o jogo tem 
perante o aprendizado. Rousseau também coloca a 
importância do jogo como elemento forte no processo de 
aprendizagem (JAPIASSU, 2007 apud GUIMARÃES, 2011, p. 
37) 

 

Um ator preparado se mantém em estado de jogo, e é esse estado de 

jogo que permite que ele se estabeleça no espaço público. Sobretudo, a 

expressividade deste ator também chama a atenção dos 

espectadores\transeuntes.  

Se por um lado o ator necessita de técnica, sem o que não há 
arte, por outro, ao representar, não pode fazê-lo sem vida. Seu 
corpo não é um corpo-mecânico, mas um corpo-em-vida (E. 
Barba, 1993, p.7), a irradiar determinada luz, vibração, 
presença. (BURNIER, 2013, p. 19) 

 

O ator é de fundamental importância para o teatro, para as ruas, pois 

como dizia Burnier (2013), ele é o único que não pode tirar férias, pois ele não 

é um colaborador ou um convidado, ele é o próprio anfitrião. O ator vem trazer 

mais alegria, mais humanidade para as ruas. Pois é ele que transforma uma 

praça numa ilha, num castelo, noutras cidades, é ele quem faz a tempestade.  

 

1.2. Treinamento corporal  

Um corpo destreinado é como um instrumento musical 
desafinado, em cuja caixa de ressonância há uma barulheira 
confusa e dissonante de ruídos inúteis, impedindo a audição 
da verdadeira melodia. Quando o instrumento do ator, seu 
corpo, é afinado pelos exercícios, desaparecem as tensões e 

                                                           
11 Na realidade esta é uma condição inerente ao teatro, todo ator precisa estar em estado de 

jogo para que o teatro aconteça. 
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os hábitos desnecessários. Ele fica pronto para abrir-se as 

ilimitadas possibilidades do vazio. (BROOK, 2008, p. 18). 

 

Dançar, cantar, tocar, fazer peripécias e representar também faz parte 

do oficio do ator de rua, pois assim como a rua, ele é múltiplo, diverso, quântico.  

Todos estes elementos necessitam estar presentes na dramaturgia corporal do 

ator; para tanto, é preciso que este tenha um treinamento físico e um 

indiscutível conhecimento de si, do seu corpo e da potencialidade da sua voz. 

Rubens Brito dizia: “o ator que pretende ir à rua fazer a sua cena exige, acima 

de tudo e antes de mais nada, o estabelecimento de uma condição física, que 

eu diria, próxima da de um atleta fundista dos 10.000 metros!” (2004, p.185). 

Brook, quando comenta a respeito da importância do conhecimento completo 

de nosso corpo, exemplifica com um de seus atores: 

 

 [...] o ator japonês Yoshi Oida demonstrou ser o mais apto 

devido a seu rigoroso treinamento. Em qualquer movimento 

que execute, Oida sabe exatamente onde estão situados os 

pés, as mãos, os olhos, o ângulo da cabeça... Não faz nada por 

acaso. (BROOK, 2008, p. 17) 

 

É preciso ter consciência corporal, saber perceber cada músculo, cada 

movimento, pois só podemos “afinar” o instrumento que conhecemos. Muito se 

fala na importância da percepção corporal, e existem muitos caminhos para tal. 

Treinar (FERREIRA, 2001), diz respeito a tornar-se hábil, preparar-se, ter 

destreza, por isso utilizamos a palavra treinamento, por que precisamos ter 

destreza sobre a nossa ferramenta de trabalho que é o corpo. 

   A preparação corporal do ator do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar 

está fundamentada na resistência física, que se dá através do treinamento 

diário com modalidades do circo como trapézio, tecido acrobático, exercícios 

pré-acrobáticos12 de solo. A preparação continua com a pesquisa da energia 

                                                           
12 São exercícios de percepção e controle do movimento que antecede a acrobacia em si, por 

exemplo: plantar bananeira, a sequência que antecede esta ação é: mãos e cabeça no chão, 
joelho se apoia no cotovelo, em seguida a coluna fica ereta, quadril encaixado, as pernas 
começam a subir sendo “puxado” pelo plexo, uma vez ereto, passa-se a impulsionar uma força 
para cima, em prol de tirar a cabeça do chão, e aí sim teremos a bananeira, mas, é este 
processo de construção que nos interessa. 
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construída a partir das danças dos folguedos populares, especialmente do 

Coco de roda e do Cavalo Marinho, no desenvolvimento de jogos e exercícios 

direcionados para rua, além do desenvolvimento intelectual. Para a montagem 

do espetáculo, Cancão Malazarte e Trupizupe, foi explorado o Cavalo Marinho. 

O desafio foi compreender como a energia e a prontidão que é gerada durante 

a dança poderiam ser redirecionadas para os 50 minutos de cena. Foi um ano 

e meio de pesquisa e treinamento até que o espetáculo estreasse.  

A busca do grupo consiste em mobilizar uma energia física por meio de 

uma imagem mental que reflita em uma “janela do pré-consciente”, essa é uma 

fala do diretor do Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar Humberto Lopes. Tal 

afirmação concretiza metaforicamente a ideia de se armazenar energia no 

plexo (região dois dedos abaixo do umbigo e dois dedos acima do sexo) para 

que esta possa ser liberada aos poucos em cena – por isso a ideia de abrir uma 

janela, ter abertura no momento em que se desejar. O nosso foco está em 

treinar o ator de modo que ele possa ter a energia de um brincante13 de Cavalo 

Marinho em cena, embora não esteja dançando o Cavalo Marinho, ou seja, o 

grande desafio é transformar a energia em ação poética14 com base nos 

movimentos desta dança, tão forte enquanto cultura e ação física15.   

Podemos citar outros elementos importantes para o treinamento corporal 

dos atores que trabalham no espaço urbano, como: equilíbrio precário, ritmo, 

expressividade e corpo dilatado. Quando falamos de equilíbrio estamos 

tratando das oposições presentes no nosso corpo, dos desequilíbrios. Para 

Eugênio Barba (2012, p. 92), equilíbrio “é o resultado de uma série de relações 

e tensões musculares do nosso organismo”, o desequilíbrio é justamente a 

intensificação destas relações. O equilibro precário propõe um estado 

                                                           
13 Segundo Carla Martins o brincante está presente na manifestação “originária da zona da 

Mata de Pernambuco, onde os cortadores de cana-de-açúcar são os brincadores ou 
brincantes.” (2013, p.2). Acrescento ainda, dizendo que não só cortadores de cana, mas todos 
aqueles que normalmente participam dos brinquedos (maracatu e cavalo marinho). Os 
brincantes também podem ser chamados de folgazão.   
14 Quando falo de ação poética, significa o trabalho de preparação do ator para cena em 

transformar ação ações cotidianas em poesia, em extra-cotidianas, em ações que não sejam 
meramente ilustrativas, mas que vejam carregadas de sentidos, de poesia, de magia, de ações 
teatrais. 
15 Ação Física é um termo que foi desenvolvido pelo ator, diretor e teórico russo Stanislavski, 

no qual segundo Matteo Bonfitto: ação física é “como um catalizador e elemento transformador 
de outros elementos do sistema no qual está inserido...é o ritmo e o impulso.” (2007, p. 36).   



29 
 

diferenciado do nosso corpo, um outro estado de tensões, um desafio de 

controle e conhecimento do corpo, quanto mais desequilíbrio mais 

desprendimento de energia, maior esforço. O equilíbrio pode ser restabelecido 

se tomado consciência do plexo, uma vez em desequilíbrio, e consciente da 

importância desta região o desequilíbrio pode ser mantido com controle 

transformando-se assim, em expressividade. Barba afirma que “o ator que não 

é capaz de dominar esse equilíbrio precário e dinâmico não é vivo em cena: ele 

conserva apenas a estática cotidiana do homem, mas, como ator, parece 

morto.” (BARBA, 2012, p. 97). 

A expressividade e o ritmo vão compor o corpo dilatado, este respeita as 

leis da física quando diz que um corpo quente se dilata. É exatamente isso, um 

corpo dilatado é expansivo, emana e\ou recebe calor\energia. Para o 

espectador é um processo sensitivo, ele percebe quando o ator está inteiro, 

doado, dilatado, vivo. Aqui estamos tratando de energias que se relacionam, o 

ator com corpo dilatado emana energia\calor, e esta por consequência se 

relaciona com a energia do espectador, desta relação temos uma 

expressividade se construindo, se transformando.   

Em A arte de Ator de Burnier (2013), ele elenca uma série de atividades, 

que enfatizam a importância do treinamento do ator, e esse treinamento não 

passa só pelo físico, mas também sensitivo, é o que ele chama da “técnica-em-

vida do ator”. É este ator que nos interessa, pois não adianta só ter um corpo 

bem treinado, ele precisa saber transformar suas técnicas em signos para a 

cena.  

Neste sentido, esta pesquisa se justifica pela importância que as 

especificidades técnicas para a rua representam para os estudos teatrais da 

atualidade, em sua possibilidade de revelar, a partir de critérios científicos, os 

saberes artísticos tantas vezes negligenciados e vistos como “banais” pelos 

leigos. Um exemplo disto é, o uso de pernas-de-pau que aparentemente 

envolve apenas a ação de “subir e andar”, mas se for realizado sem uma 

orientação adequada pode levar a sérios acidentes e equívocos. E não apenas 

equívocos “técnicos” como o uso (em si) das pernas-de-pau ou de outras 

coisas; mas, sobretudo, os saberes artísticos em suas configurações menos 
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óbvias, ou seja, filosóficas e teóricas, e as implicações destas para a criação 

cênica. 

Adentramos agora em alguns elementos que fazem parte da preparação 

do ator que está na rua, tais como: dramaturgia; musicalidade; dança; circo; 

verticalidade e horizontalidade. Em alguns momentos me utilizarei da 

experiência de outros grupos de Teatro de Rua do país, porém, tomando 

sempre como base o trabalho do Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. 

Brito (2004), afirma que quando o ator decide atuar na rua, a exigência 

corporal e vocal amplia “tantos dos recursos técnicos, quanto dos artísticos” 

(p.185). Temos então, uma exigência quase que natural do espaço urbano, o 

ator precisa estar em ótimas condições físicas para encarar o ritmo pulsante da 

rua. Tal preparação normalmente, parte de alguns elementos que elencaremos 

a seguir.      

A respeito da dramaturgia, é possível perceber que, muitas vezes, é este 

o ponto de partida para muitos grupos. Alguns grupos preferem trabalhar com 

textos já existentes, como é o caso do Quem Tem Boca é Pra Gritar; outros 

preferem elaborar suas dramaturgias partindo ou não de alguma obra existente, 

a exemplo da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (RS), e do grupo paulista 

Pombas Urbanas. Quase sempre a dramaturgia aponta temas políticos, e estes 

podem estar presentes no texto de forma implícita ou não. Há uma tendência 

nos grupos de Teatro de Rua da cidade de São Paulo, por exemplo, que 

preferem fazer este discurso de forma mais direta, como um grito de protesto, 

como é o caso Kiwi Cia de teatro que esteve presente no XI Encontro da Rede 

Brasileira de Teatro de Rua16. 

Também podemos citar o II Seminário Nacional de Dramaturgia para o 

Teatro de Rua, realizado na cidade de São Paulo, no mês de março de 2013, 

organizado pelo Núcleo de Teatro e Circo Pavanelli. Estiveram presentes 

representantes de todas as regiões do país, dentre os quais podemos destacar: 

Quem Tem Boca é Pra Gritar – PB, O Imaginário – RO, Oigalê –RS, Teatro 

                                                           
16 Realizado na cidade de João Pessoa entre os dias 13 e 16 de Setembro de 2012, organizado 

pelo Grupo de Teatro Quem Tem Boca é Pra Gritar. Com representação de articuladores de 
quase todos os estados do país a RBTR é uma rede virtual e presencial que debate as políticas 
públicas para as artes públicas de rua no Brasil. 
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Imaginário Maracangalha – MS, Tropa do Balaco Baco – PE; Tá na Rua – RJ; 

Teatro de Caretas – CE; Vivarte – AC, Nu Escuro – GO, Companhia Madalenas 

– Belém, Palhaços Trovadores –PA, Circo Teatro Capixaba – ES, Pintou 

Melodia na Poesia – CE, Cervantes do Brasil – RN, além dos mais de 18 

coletivos do Estado e cidade de São Paulo. Neste encontro tivemos um 

panorama de como é realizada a dramaturgia para o teatro de rua no país. 

Cada região e cada coletivo trabalham conforme sua necessidade, mas o que 

pude observar é que a maioria dos grupos desenvolve seus próprios textos ou 

adaptam, porém o mais comum é a elaboração da dramaturgia como fruto de 

um processo de pesquisa realizado pelos grupos. O grupo gaúcho Oigalê, por 

exemplo, para o espetáculo “O Baile dos Anastácio” fez uma longa pesquisa 

pelos pampas gaúchos e logo após desenvolveu sua dramaturgia partindo das 

histórias que havia escutado durante a viagem, sempre fazendo a mesma 

pergunta “o que é gaúcho pro senhor (a)?”, havia muitas inquietações e muitas 

coisas que queriam falar:  

 

Por que pegar um autor de fora ou alguma outra coisa se a 
gente tem coisas legais aqui, têm coisa que a gente quer falar, 
têm coisas que nos aproxima e tal? E estamos tentando até 
hoje a velha história do regional, tentar transformar isso numa 
coisa mais universal onde as pessoas se identifiquem 
independentemente do sotaque ou não. Mas a gente queria 
que tivesse nosso sotaque. (CARLOMAGNO in CADERNO II, 
2013, p. 121) 

 

Gian Carlo, integrante do grupo, explica como o roteiro foi se organizando: 

 

A gente tinha um senso comum que era um grande baile; e isso 
é um fato histórico em uma cidade que a gente passou. Era um 
baile de trinta dias. O estancieiro descansava de dia e festeava 
à noite; no outro dia, comia e bebia de novo, mandava carnear 
uma rês e nisso – fato histórico – morre uma filha dele, mas ele 
continua o baile e que queria casar a outra filha. Inclusive no 
fim ele ficou pobre e teve que dar todo o gado dele pro 
bolicheiro que abastecia a festa durante os trinta dias. Aquilo, 
pra nós, ficou na cabeça de todo mundo. Isso é, isso pode ser, 
mas enfim, esse senso comum a gente tinha que, mas não 
conseguia desenvolver. (CARLOMAGNO in CADERNO II, 
2013, p. 122) 
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É bem comum que os grupos convidem pessoas para elaboração dos 

textos, em outros a própria prática vai lhes dando experiências. O Grupo Quem 

Tem Boca é Pra Gritar, no novo processo “Quase Shakespeare”, convidou o 

professor Everaldo Vasconcelos para assistir às improvisações do grupo 

partindo de duas obras de Shakespeare: “A Tempestade” e “Sonho de Uma 

Noite de Verão”. Durante as observações o autor elaborou um novo roteiro de 

improvisações, no qual a dramaturgia foi se concretizando a partir destas 

relações entre a literatura de Shakespeare, as improvisações dos atores e o 

olhar de fora de um segundo autor.  

Este Seminário foi muito importante, pois conseguimos refletir sobre o 

nosso fazer e reafirmar nossa cultura, nossas pesquisas, podendo também 

compartilhar com outros fazedores de teatro de rua. 

O nosso fazer teatral se diferencia por uma particularidade, 
mesmo quando trabalhamos com uma dramaturgia 
preestabelecida, estando ela trabalhada e bem ensaiada, ao 
chegar na rua ela se transforma e ganha outras dimensões. 
Pois a rua é o inesperado. Por isso, a dramaturgia para o teatro 
de rua, estará sempre em movimento, em transformação. Não 
podemos definir o ‘É’ da nossa dramaturgia, ela realmente se 
estabelece quando estamos na rua, quando este momento se 
torna presente\ passado \ futuro. (GUIMARÃES, 2013, p.27) 

 
O seminário resultou num rico compêndio, que reflete as ações com 

relação à dramaturgia para o teatro de rua no Brasil. Muito vem se pensando 

na dramaturgia para a cena de rua, e é interessante observamos, as várias 

qualidades que temos no nosso país. Cada região, cada cidade, cada 

comunidade tem algo para ser dito e muitos grupos tomam essa tarefa para si, 

representando nossa cultura.   

 
 

Outro fator importante, além da dramaturgia é a musicalidade. Com 

relação à musicalidade da cena na rua, podemos apontá-la como um dos eixos 

mais importantes da encenação, já que esta muitas vezes assume um papel de 

coro, reforçando o que vem sendo dito e mostrado na cena. A música também 

está presente no cortejo17, que é um “arrastão” de atores que cantam, dançam 

                                                           
17 Nem todos os grupos de teatro de rua se utilizam do cortejo, normalmente, encontramos 

grupos do nordeste realizando esta chegança. Contudo, podemos observar que a maioria dos 
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e tocam instrumentos. Neste cortejo também podem estar presentes 

espectadores; porém, geralmente o momento do cortejo - para os grupos que 

utilizam este recurso - é entendido como o início do espetáculo. Os 

pesquisadores Narciso Telles e Ana Carneiro, em seu livro “Teatro de Rua: 

olhares e perspectivas” colocam em relação ao cortejo que: 

Na apresentação, o público caminha por um espaço sem 

limites preestabelecidos, é ele que define seu lugar durante o 

cortejo e a cada parada constrói seu espaço de forma a 

encontrar o melhor local para assistir à cena, organizando-se 

de forma diferente em cada momento.  (2005, p. 180) 

 

 Quase todos os atores que trabalham com o Teatro de Rua sabem tocar 

algum instrumento, normalmente, a música no Teatro de Rua é executada ao 

vivo pelos atores em cena. No teatro a música sempre está presente, é como 

uma necessidade básica, no teatro de rua é como se ela fosse exigida, e 

mesmo quando ela não está presente de forma convencional, harmoniosa, ela 

aparece de forma natural, pelo próprio ruído\som provocado pela cidade. 

A música é uma experiência de caráter não-verbal, 
absolutamente inacessível por meios literários ou eruditos. Por 
tratar-se de um fenômeno tão arraigado no homem desde as 
suas origens, o acontecimento musical não conhece limites 
nem fronteiras, cores ou credos, épocas ou linguagens, e tem 
impregnado com seus ecos todos os espaços das ações 
humanas. (FREGTMAN, 1993, p. 13) 

 

Fregtman traz uma provocação pertinente, que também é uma 

inquietação para a pesquisadora de teatro de rua Jussara Trindade, que 

entende a cidade como polifônica. Em sua mais recente publicação “A 

Contemporaneidade do Teatro de Rua: potências musicais da cena no espaço 

urbano”, a autora, concatena ideias que coadunam para a compreensão de que 

a música é uma grande potência, não só para a cena, mas para o ator e para 

a cidade, a música está na cidade. Ela ainda defende que é a musicalidade do 

espetáculo que atrai o transeunte:  

 

                                                           
espetáculos de rua, geralmente começa com uma música de abertura ou de apresentação do 
grupo ou do espetáculo.   
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No espaço aberto da rua, a música que chega de longe por um 
ator musico solitário ou um cortejo de atores cantando e 
dançando, comunica algo às pessoas que transitam dentro do 
campo sonoro do espetáculo, anunciando a presença de algo 
novo na paisagem sonora da cidade. Antes mesmo de a visão 
identificar esse estranho elemento sonoro, o espaço urbano já 
é modificado pela música que interfere na rotina do transeunte, 
convidando-o a desacelerar o passo, alterar o seu trajeto e até 
mesmo, a parar. A expectativa que a musicalidade instaura no 
espaço sonoro da cidade prepara o cidadão comum para 
converter-se, ao menos temporariamente, em ‘público de arte’ 
(TURLE, 2011) no momento em que a cidade torna-se ‘palco’ 
de um acontecimento cênico.” (MOREIRA, 2014, 183) 

   

 No grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar a música é muito presente, no 

cortejo e em todo momento da encenação. Ela não só é utilizada para troca de 

cenários ou figurinos, mas também exerce a importante função de narrar as 

histórias, cada vez mais, os grupos vêm se preocupando em compreender a 

música com atores-músicos, onde se possa brincar com variações e 

interpretações, sem necessariamente se preocupar com a origem harmônica 

da música. No grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, sempre fazemos exercícios 

de variações harmônicas com músicas que já conhecemos, e estudamos muito 

ritmo, pois só podemos modificar o que conhecemos.  

No espetáculo temático “Cordel do carro encantado”, fazemos um 

alongamento no local da encenação, às vistas do público, e em seguida 

começamos o cortejo, com músicas da nossa Música Dramática Brasileira 

(vulgo brega), como chama Humberto Lopes, e forrós. Todo o trabalho de 

preparação corpóreo\vocal realizado em sala começa a aparecer, a música que 

tanto escutamos e trabalhamos nos ensaios acaba sendo uma facilitadora para 

os estímulos corpóreos. Podemos então, afirmar, no nosso caso (do grupo 

Quem Tem Boca é Pra Gritar) que a música é também um catalizador para a 

potencialização do corpo\voz do ator. Veremos no II capitulo, como o grupo 

Quem Tem Boca é Pra Gritar se utiliza fortemente deste recurso para sua 

preparação vocal e corporal.  

A dança é outra arte muito presente no teatro de rua, todos os espetáculos 

de rua que já vi até hoje, têm algum momento dedicado à dança, como por 

exemplo: na manifestação popular, dança contemporânea, adaptação, 

coreografias simples e até mais elaboradas. Hoje algumas danças e\ou 
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manifestações populares também estão sendo estudadas como ponto de 

partida para a construção da cena, para elaboração de energia cênica.  

O significativo número de pesquisas acadêmicas desenvolvidas nesta 

área e veiculadas atualmente pelas universidades brasileiras nos mostra que 

as manifestações populares vêm sendo muito estudadas, não só no âmbito das 

apresentações para a rua, mas também quando se voltam para a preparação 

do ator, como um todo18. A maior parte dos folguedos é dotada de uma energia 

ímpar, atraindo assim pesquisadores de todas as áreas, empenhados na 

tentativa de compreender que força motriz gera tamanha disponibilidade e 

presença física. O grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar vem, há quase 20 anos, 

pesquisando as possibilidades cênicas através da energia gerada pela dança 

do Cavalo Marinho, do Coco de roda e do caboclo de lança do Maracatu.  

Farei aqui uma breve explanação sobre estas manifestações que são 

genuinamente nordestinas, e que fazem parte da nossa cultura, e por isso são 

tão próximas do nosso fazer, imbricadas nos nossos19 corpos. Esta cultura vem 

sendo passada ao longo das gerações, de mestres para discípulos, mantendo 

uma tradição. Gosto de acreditar que estas manifestações sempre estarão no 

imaginário e nos corpos das gerações futuras. Segundo a pesquisadora e 

professora da UFRN Teodora Alves, no seu livro “Herdanças de Corpos 

Brincantes”: 

O que é herdado pelo corpo já estava, de certo modo, inscrito 
em outros corpos e, justamente por isso, a história incorporada 
se constituiu já no tempo passado. O corpo que herda é, ao 
mesmo tempo, o herdeiro e responsável pelo repasse dos 
saberes. Isso não ocorre de maneira racionalizada, com um 
planejamento e aplicabilidade esquematizada, ao contrário, é 
nas relações cotidianas, nos encontros\desencontros que o ser 

                                                           
18 Podemos citar: MARTINS, Carla Pires. Cravo do Canavial: "entre" o Maracatu Rural e a 

Mímesis Corpórea - a construção de uma dramaturgia cênica. 2013. 157 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Mestrado em Artes Cênicas, Departamento de Departamento de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. Cap. 3. Disponível em: 
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/1/8885/1/CarlaPM_DISSERT.pdf Acesso em: 30 
jul. 2014.  
Ana Caldas Lewinsohn. O Ator Brincante; no contexto do Teatro de Rua e do Cavalo marinho 
Mariana Oliveira. O jogo da cena do Cavalo-Marinho: diálogos entre teatro e brincadeira, 
(UNIRIO). 
 
19 No corpo dos atores do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. 

http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/1/8885/1/CarlaPM_DISSERT.pdf
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humano se expressa e expressa o que há de mais ontológico 
em si. (ALVES, 2006, p. 61)   

 

Esta reflexão nos aproxima ainda mais da cultura popular, e reafirma a 

importância desta pesquisa, e as escolhas que foram feitas. Compreenderemos 

um pouco do contexto histórico destas manifestações, a começar pelo Cavalo 

Marinho, que é uma brincadeira na qual faz parte do ciclo natalino, 

correspondendo de 31 de julho, que é dia de Santana, até o dia 06 janeiro que 

é o Dia de Reis. Segundo Ademilton Barros20 o Cavalo Marinho é uma dança 

tradicional brasileira, localizada em Pernambuco, na Zona da Mata Norte e na 

Paraíba no Litoral (João Pessoa, Bayeux e Santa Rita) e na Zona da Mata Norte 

paraibana (Pedras de Fogo). Existem duas explicações para a brincadeira se 

chamar assim, uma delas defendida por Mestre João Araújo de Pedras de 

Fogo, que dizia que era uma brincadeira de boi, que tinha vindo da África com 

os navios negreiros, recebeu este nome porque tinha vindo pelo mar e daí a 

relação com o cavalo marinho do mar. Porém, esta é uma versão que o 

entrevistado menos acredita, pois o roteiro da brincadeira está todo relacionado 

ao canavial, do cortador de cana que passa o dia inteiro trabalhando, dos 

negros que são “fujões”, dos negros que gostam de fazer graça do cotidiano, 

estando a brincadeira muito ligada ao engenho, ao capitão. Na brincadeira o 

capitão é a figura mais forte, ele manda na brincadeira, nada acontece sem sua 

autorização, assim como acontecia nos engenhos, o senhor de engenho era o 

soberano. 

A segunda explicação, que o entrevistado acredita mais, é a versão que 

foi contada pelo Mestre Inácio, Mestre Grimário, e também por outros 

folgazões. Esta versão está ligada ao canavial, como explica Ademilton Barros:   

   

O cavalo marinho surgiu numa brincadeira de negros, que era 
feito na senzala, era uma brincadeira proibida, como a maioria 
das brincadeiras de negros. Sempre um negro era designado 
a ficar na Casa Grande, este ficava observando quando o 
Capitão voltava de viagem, porque essa brincadeira só 
acontecia quando o capitão ia à cidade e deixava a fazenda. 

                                                           
20 Integrante do Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar e também brincante de Cavalo Marinho e 

Maracatu. Entrevista concebida em 28 de janeiro de 2015. 
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Quando ele saia começa a brincadeira, que a princípio não 
tinha nome, era uma brincadeira de “boi”, com dança e com 
encenações do cotidiano dos trabalhadores, do capitão do 
mato que vinha bater nos negros... E quando o capitão 
chegava o negro que estava de guarda gritava: “Lá vem o 
cavalo do Capitão Marinho! Lá vem o cavalo do Capitão 
Marinho!”. Ele primeiro escutava os trupés do cavalo de longe. 
A brincadeira se desfazia, e como isso se repetiu por várias 
vezes ficou conhecida como “Cavalo do Capitão Marinho”, 
“Cavalo Marinho”21.   

 

Segundo Carla Martins a brincadeira se divide em três momentos:   

O ‘esquentamento’: quando o ‘Banco’ toca e as pessoas 
dançam, o ‘mergulhão’ (jogo em roda) e a parte teatral. Antes 
da entrada das figuras, os brincadores e o público (os que 
quiserem!) fazem um ‘esquetamento’, que é a evolução dos 
passos de dança presentes nessa brincadeira, ao som dos 
músicos que sentam em um banco único e por isso são 
chamados de: ‘Banco’. O ‘Banco’ toca e as pessoas esquentam 
o corpo numa evolução coreográfica. O ‘esquentamento’ do 
Cavalo Marinho é similar ao ‘esquentamento’ que acontece 
durante as Sambadas de Maracatu Rural. (MARTINS, 2013, p. 
45). 

 

O esquentamento é a parte da brincadeira que qualquer pessoa pode 

participar, inclusive os que ainda não conhecem o passo, podem tentar 

acompanhar e\ou aprender as “pisadas soltas”22. A brincadeira começa com a 

toada de banco que chama as pessoas para o “esquentamento” cantando: “Oi, 

oi, oi, cheguei pra vadiar, oi, oi, oi, cheguei pra vadiar, tão me chamando eu 

vou lá...”. Depois deste aquecimento a brincadeira segue com o mergulhão. 

                                                           
21 Entrevista cedida em 28 de janeiro de 2015. 
22 Pisadas soltas, são os vários passos da brincadeira, cada figura tem uma pisada, e estas são 

executadas neste momento de aquecimento, as pessoas ficam de frente para o “banco”, 
normalmente quem está na frente guia a sequências das pisadas. 
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Figura 2- momento do Cavalo Marinho das pisadas soltas. 

No mergulhão, normalmente, brincam os integrantes do grupo que está 

se apresentando e os brincantes que realmente conhecem os movimentos e 

suas evoluções. O mergulhão é uma brincadeira de desafio que envolve saltos, 

giros, rasteiras e se você não conhecer pode se machucar.   

Concluindo o mergulhão, entram as figuras dando um tom mais teatral a 

brincadeira, nesta parte também se apresentam a galantaria com a dança dos 

arcos e o baile e matança do boi. Em alguns Cavalos Marinhos, pode acontecer 

a ressurreição do boi. Esta brincadeira pode chegar a 12 horas, começando na 

noite anterior e terminando pela manhã. 
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Figura 3- Joelson Topete como Mateus e Ademilton Barros que é um figureiro23, mestre de cerimônia e nesta 
imagem Mestre Ambrósio, os dois brincantes são integrantes do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. 

Conta o folclore popular que o Coco de Roda é uma dança praieira, que 

quando os pescadores estavam voltando do mar as mulheres ficavam na beira 

da praia esperando os barcos aportarem quebrando coco, dançando e 

entoando canções sobre o cotidiano e sobre seus amores. Os pescadores eram 

recebidos com esta festa, contudo, alguns pesquisadores, afirmam que a 

origem do coco se deu com os africanos, tal como explica a pesquisadora Ignez 

Ayala: 

Vários estudiosos assinalam a origem negra dos cocos – 
africana, para uns, alagoana, para outros –, mas não chegam 
a examinar cuidadosamente os aspectos que dão aos cocos 
uma identidade cultural afro-brasileira. São fortes as marcas da 
cultura negra nos cocos, especialmente nos dançados: os 
instrumentos utilizados, todos de percussão (ganzá, zabumba 

                                                           

23 Fugureiro é o brincante que faz\representa várias figuras do cavalo Marinho, que estão 

divididas em Figuras Humanas, fantásticas e animais. Podemos citar humanas: Seu Ambrósio; 
Soldado da Gurita; Mané do baile; Valentão; Pisa Pilão; Barre Rua; Empata-samba; Matuto da 
Goma; Véia do bambu; Jerimum. Figuras Fantásticas: Caboclo Jueremeiro ou de Urubá; 
Parece mas não é; Morte; Diabo; Babau; Jaraguá. Figuras animais: Boi; Ema; Cavalo; Onça; 
Burra. 
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ou bumbo, zambê, caixa ou tarol), o ritmo, a dança com 
umbigada ou simulação de umbigada e o canto com estrofes 
seguidas de refrão cantado pelo solista e pelos dançadores. 
(AYALA, 1999.)  

 

A autora explica ainda que o pesquisador José Aloisio Vilela chegou à 

seguinte conclusão: 

‘Depois de inúmeras investigações, recolhi recentemente em 
Viçosa (Alagoas) uma tradição que vem firmar definitivamente 
a origem negra do coco. Diz esta tradição de que tomei 
conhecimento através de um velho proprietário do Distrito de 
Chã Preta, que o coco foi inventado pelos negros dos 
Palmares.  (...) os negros sentavam-se no chão, colocavam o 
duro coco seco sobre uma pedra e batiam com outra até que 
ele rachasse. A grande quantidade de negros empenhada 
neste serviço provocava nas pedras uma zuada (sic) enorme 
que se misturava com os seus costumeiros alaridos. E em meio 
a estas barulhentas reuniões, alguns começavam a cantar, 
outros levantavam-se e davam início a um forte sapateado e 
os demais uniformizavam a pancada das pedras para 
acompanhar aquele estranho ritmo que surgia. E os negros 
renovavam sempre a brincadeira e a coisa virou costume, pois 
a quebra do coco terminava sempre em cantiga e em dança’. 

(AYALA, 1999.)   

 

Coco de roda é uma manifestação muito popular na Paraíba, 

normalmente os mestres que têm um grupo de coco também brincam a ciranda, 

aqui podemos citar: O Coco de Mestre Benedito, de Cabedelo; o Coco de 

Gurugi, localizado na Comunidade Quilombola de Gurugi, no Municipio do 

Conde, e o coco de Caiana dos Crioulos também de uma comunidade 

quilombola, do município de Alagoa Grande. 

Já o Lanceiro do Maracatu ou Caboclos de Lança são personagens do 

Maracatu Rural, que usam um surrão, espécie armadura com chocalhos, que 

fica preso nas costas abaixo da gola; ela é bordada à mão pelos próprios 

brincantes, com lantejoulas, que também usam um chapéu, formando 

volumosa cabeleira, tênis, bermudões de chitão, um cravo na boca e em 

tempos de sol, óculos escuros, e a guiada, lança enfeitada com fitas coloridas 

e que tem uma das extremidades é pontiaguda. Segundo Carla Martins: a figura 

do caboclo de lança representa “arquétipos do guerreiro, essas ‘figuras’ do 
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canavial defende um território marcado historicamente pela desigualdade 

social.” (2013, p. 2). Estas figuras também são chamadas de Guerreiros de 

Ogum, por Olímpio Bonald Neto (apud VICENTE, 2005). Durante a brincadeira 

do Maracatu eles ficam realizando algumas evoluções com o corpo e com a 

lança e correndo ao redor dos outros personagens do maracatu.  

 

 

Figura 4 - imagem de Caboclos de lança, retirada do Google imagens 

Eles vêm disfarçados protegendo o estandarte e a calunga do Maracatu, 

suas lanças são enfeitadas para despistar que tipo de material foi colocado na 

ponta das lanças. Antigamente, segundo Ademilton Barros, os guerreiros 

colocavam dentes de animais, veneno, hoje esta prática é proibida. Alguns 

caboclos ainda hoje seguem alguns rituais, como o de sair no “Sábado de 

Aleluia” e na quarta-feira de cinzas pedindo coco, para fazer o peixe no coco, 

seguindo a tradição religiosa da Semana Santa de não comer carne. Ademilton 

Barros complementa contando que os caboclos caminhavam sós pelos 

canaviais e quando um encontrava outro caboclo tinham a obrigação de brigar, 

não podia desviar, até um sair ferido. Nos dias atuais esta prática também foi 

proibida.   
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Havia muita rivalidade entre os maracatus, e isso permanece até hoje. 

Cada caboclo tem um jeito de bater o surrão, numa ideia de “espantar os maus 

espíritos”. Ademilton Barros afirma que alguns caboclos de lança acreditam 

que:  

“Para um caboclo ser de verdade, o surrão tem que bater sete 
dias sozinho. Ele bota no canto da parede e ele tem que tocar 
sozinho. Se der meia-noite e o surrão não bater, você não é 
caboclo. Se ele bater você é caboclo de verdade!”.24 

 

 Esta história foi contada a ele por Martelo, que é caboclo de lança e 

também Mateus do Cavalo Marinho de Biu Alexandre. No II capitulo, 

discutiremos como estas manifestações fazem parte do treinamento do ator do 

Quem Tem Boca é Pra Gritar.   

Outro aspecto importante no teatro de rua é o circo. Ele vem sendo 

explorado na rua desde muito antes dos tempos da Grécia Clássica, com a 

Tragédia e a Comédia, cujo foco era mostrar destreza e habilidade, como 

colocam os autores Rodrigo Duprat e Jorge Sergio Gallardo:  

Na Grécia, as paradas de mão, o equilíbrio mão com mão, os 
números de força e o contorcionismo eram modalidades 
olímpicas. As apresentações eram feitas em recintos fechados 
e também em ruas e praças. (DUPRAT e GALLARDO, 2010, 
pag.23).   

 

Hoje em dia a importância é a mesma, pois mostra a habilidade do ator 

em determinada modalidade. O circo por sua natureza traz, como elemento 

crucial, o encantamento do público, ao colocar em cena a capacidade do artista 

de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, pondo em xeque os limites 

humanos.  

A utilização de elementos de circo na cena é uma ação que vem sendo 

utilizada por teatrólogos e encenadores desde o início do século XX, como 

afirma o professor e pesquisador Mario Bolognesi, no artigo “Circo e Teatro: 

aproximações e conflitos”, publicado na revista “Sala Preta” (2006):  

Os teatrólogos do início do século XX que investiam no 
rompimento com a cena realista não escaparam ao encanto do 

                                                           
24 Entrevista concedida em 28 de janeiro de 2015. 
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circo. Encenadores, cenógrafos, iluminadores e atores foram 
buscar, desde o início, no circo, motivos para a criação teatral. 
(p. 9)  

 

É muito comum, hoje, assistirmos figuras se deslocando sobre pernas-de-

pau em cortejos e até mesmo em cena; assim como malabaristas, 

contorcionistas e ilusionista. O grupo londrinense “Às de Paus”, no espetáculo 

“Pereira da Tia Miséria”25, construiu todos os personagens em pernas de pau, 

inclusive um cachorro, que se compõe de quatro pernas de pau. É uma 

proposta interessante que explora bastante a verticalidade do espaço urbano. 

A perna de pau é um elemento do circo que explora equilíbrio e que auxilia os 

atores na construção das personagens, na forma de interpretar, por exemplo, 

nesta situação estão sempre em equilíbrio precário, pois se mantem a 

constante de se equilibrar, a consciência e domínio do movimento. 

O grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar utiliza algumas modalidades do 

circo como forma de treinamento, explorando equilíbrio, resistência e reflexo. 

Utilizamos o trapézio e o tecido acrobático para adquirir mais resistência e 

fortalecimento do plexo26, a perna de pau e as acrobacias de solo para explorar 

o equilíbrio, e os malabares para um melhor reflexo.  

No momento, não trabalhamos com palhaço, contudo, essa figura é muito 

forte no Teatro de Rua, seja se apresentando em solo, ou inserido na estrutura 

da dramaturgia. Para Bolognesi: “as técnicas representativas dos palhaços têm 

hoje presença marcante no ensino e no aprendizado dos atores, especialmente 

porque estão associados ao trabalho com máscaras” (BOLOGNESI, 2006, p. 

12). Contudo, o autor faz a seguinte ressalva:  

O clown, tal como apropriado e desenvolvido na maioria dos 
grupos e artistas de teatro, se transformou em figura 
emblemática e poética, portador de uma poesia própria, 
essencialmente etérea. Isto é, esta tendência enfatiza o 
gracioso, em detrimento do grotesco; investe na ironia, 
enfraquecendo a sátira e a paródia. Em poucas palavras, este 
protótipo de clown passou por um profundo processo de 
subjetivação e individualização, a ponto de abandonar as 

                                                           
25 Assisti o citado espetáculo duas vezes, a primeira foi 2011, no 9º Encontro da Rede Brasileira 

de Teatro de Rua, em Teresópolis, e a segunda vez foi em 2012 no 7º FESTICAL (Festival de 
Nacional de Teatro de Campo Limpo), em São Paulo.   
26 A importância do fortalecimento dessa região se dá porque acreditamos ser nela que 

acumulamos a energia trabalhada.  
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características cômicas grotescas que a consagraram 

(BOLOGNESI, 2006, p. 15). 

 

Muitos grupos buscam no palhaço a comicidade, como era o caso do 

grupo de Teatro Mambembe, do qual Rubens Brito fez parte afirmando que “É 

no tablado do circo-teatro que se entende claramente o que é liberdade de 

criação.” (BRITO, 2006, p. 80). Já Humberto Lopes defende que o circo é muito 

generoso para o ator:  

A gente quando estudou circo, estudou preocupado com o 
generoso, do que com o virtuoso ... circo pra gente no teatro é 
mais uma ação generosa, se você tá jogando malabares e ele 
cai, por exemplo, você compartilha isso com a plateia e faz 
desta ação uma coisa da vida, que nada é eterno, é a 
efemeridade das coisas mesmo... caiu? Tá! Apanha, faz um 
jogo, tira uma “onda”, começa de novo, e transforma o circo, no 
caso do teatro, não no virtuoso e sim no generoso, na 
possibilidade da troca com a plateia... Da plateia perceber que 
por mais que você treinou, cai! O equipamento cai, você 
escorrega... no teatro, o compromisso do circo não é o 
virtuoso... é uma generosidade compartilhada com quem tá 
assistindo o espetáculo... a gente estudou circo porque, além 
de ter algumas possibilidades em termos de imagem, de visual 
na rua, é também um método de treinamento corporal para o 
ator, a maioria das técnicas de circo você tem que ter muita 
agilidade, reflexo... e isso termina sendo útil, desde que seja 
compreendido como generosidade, como um oferecimento do 
erro. (Entrevista cedida em 14\11\2014)   

 

Aliando essa possibilidade de treinamento físico, oferecimento do erro e 

comicidade posso citar aqui o espetáculo de rua: “El General – O Espetáculo 

Mais Incrível do Mundo”27, do grupo “Exercito Contra Nada”. Neste espetáculo 

o palhaço do ator Rafael de Barros, passa neste espetáculo por várias cenas 

em que “o grotesco”, erros (intencionais) e imprevistos fazem parte do 

espetáculo, e assim “o impossível se fará possível e o possível se fará ver28.” 

Este é um espetáculo solo, contudo também podemos citar a dupla de palhaços 

                                                           
27 Já assisti o espetáculo três vezes, as duas primeiras vezes em João Pessoa, nos encontros 

organizados pelo Grupo Quem tem Boca é Pra Gritar: no XI Encontro da Rede Brasileira de 
Teatro de Rua, em 2012; na “Tomada da Cidade de João Pessoa pelo Teatro de Rua”, em 
2013, e por fim em Londrina no XIV Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, em 2014. 
28 Frase retirada do blog do grupo: 

http://exercitocontranada.blogspot.com.br/p/espetaculo.html  em 16\01\2015.  

http://exercitocontranada.blogspot.com.br/p/espetaculo.html
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chilenos Tallarin e Banana, com o espetáculo “Desproviso29”. O espetáculo 

executa alguns números de acrobacias, mas entre eles os dois palhaços 

improvisam muito com a plateia, o espetáculo tem um roteiro, mas as cenas 

são construídas ao sabor do público30. Nos dois espetáculos os palhaços, 

fazem pouco uso das palavras, o corpo fala mais alto. 

 

Figura 5 - El General, o espetáculo mais incrível do mundo! 

                                                           
29 Assisti o espetáculo em Parambu, cidade o interior do Ceará, no VIII Festival dos 

Inhamuns: Circo, Bonecos e Artes de Rua, realizado entre 19 e 23 de agosto de 2014. 
30 Para melhor compreensão ver o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JeRwldRmMKg   

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeRwldRmMKg
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Figura 6 - espetáculo “Desproviso” com os palhaços Tallarin con Banana, no VIII 

Festival dos Inhamuns 

 

O Quem Tem Boca é Pra Gritar já teve fortes experiências com o circo, 

pois se dedicaram mais de 2 anos para a elaboração do espetáculo de circo o 

“4 na Lona” de 1997. Humberto Lopes tinha acabado de vir de um projeto 

denominado “Universidade do Circo” que foi desenvolvido na Escola Nacional 

de Circo, e com a experiência adquirida resolveu se dedicar a elaboração de 

números circenses. O espetáculo apresentava números de malabares, chicote, 

trapézio, arame, palhaço e acrobacias de solo, contudo, a obra não era nos 

moldes do circo tradicional, já não tinha mais a figura do apresentador e os 

números eram costurados por músicas que iam do maracatu ao samba. Segue 

algumas fotos do espetáculo que foi de grande importância para o grupo, e que 

influenciou o treinamento do grupo até hoje. 
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Figura 7 - Espetáculo 4 na Lona, com o Circo Boca Mole. Em evidência a atriz e uma das fundadoras do Grupo 
Quem Tem Boca é Pra Gritar, Challena Barros. 

 

 

Figura 8- Em cena, o  palhaço Zé Galinha e as atrizes Geane de Souza e Challena Barros. 
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Figura 9- número de trapézio com Challena Barros. 

 

Para finalizar este tópico falarei agora sobre a verticalidade e 

horizontalidade. O termo horizontal no contexto atual diz respeito à utilização 

do espaço cênico, levando em consideração as linhas horizontais do espaço 

aberto, como as vias e as passarelas. Já a verticalidade trata das linhas 

verticais que são construídas, como os prédios e os postes. Quando o artista 

de rua vai conceber o seu espetáculo é preciso que sua obra dialogue com 

estes pilares. Podemos citar alguns exemplos de verticalidade na cena teatral 

da rua como grandes bonecos, personagens em pernas de pau, grandes 

estruturas\cenários todos os elementos que desafiam o campo de visão 

horizontal do espectador.   

Ao falar deste assunto Ana Carneiro citas as palavras de Amir Haddad, 

expoente do teatro de rua no Brasil desde os anos de 1980 quando criou o 

Grupo Tá Na Rua (RJ), que dirige ainda hoje: 

Quando a gente saiu [...] do palco e foi para a rua foi [ao] 
encontro do espectador, a gente foi resolver a questão da 
verticalidade e horizontalidade. [...] A gente desceu porque não 
queria ficar daquele tamanho; a gente queria dar uma medida 
humana do ator, para o espectador [...] A gente queria ter esse 
encontro, queria correr esse perigo: da carne tocar na carne, 
de um ser humano ver o outro e, de repente, esse ser humano 
que está aqui, igual a ele também, começar a representar, olho 
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no olho, sem medo de perder a concentração, com um nível de 
horizontalidade muito grande. 

 ... e a verticalidade possível, é a que vai nascer do encontro 
de nós todos aqui. Porque isso leva para o alto. Porque 
estamos aqui numa relação verdadeira; não há truques, não há 
sedução. Apenas um ser humano voluntário se expondo de 
corpo e alma diante do outro. E isso eleva; isso cria um centro, 
uma elevação maior (HADDAD in CARNEIRO, 2005, p. 126) 

 

Sendo assim, Haddad usa a expressão “horizontalidade” no sentido de 

estarem todos na mesma situação de igualdade, coisa que o teatro de palco 

não permite (porque está acima da plateia, tanto no sentido físico/espacial, 

quanto no sentido simbólico de estar “acima” das pessoas comuns – o 

espectador). A relação horizontal que ele busca com o grupo Tá Na Rua é uma 

relação de igualdade entre todos os que participam do espetáculo no instante 

da apresentação (seja ator, diretor, espectador, mendigo, político, cachorro 

etc). É isso o que ele chama de “encontro”, “carne tocar na carne”. A roda na 

rua, propõe essas relações, sem hierarquia.  

Nesse sentido metafórico proposto por Amir Haddad, a “verticalidade” 

nas relações se dá quando existe uma hierarquia dentro do teatro – um tem 

mais poder que o outro – erro que o teatro de rua comete, segundo ele, quando 

“tenta ser” teatro de palco, na rua! Então, o diretor manda, os atores obedecem, 

o público tem que ficar em silêncio, não pode ter mendigo entrando na roda (ou 

é ignorado ou alguém manda sair), etc. 

Assim como o circo possui os seus “segredos” milenares de atuação, 

muitas vezes perpetuados de geração em geração – e nisto reside a sua magia 

– as técnicas artísticas assimiladas pelo Teatro de Rua através de sua longa 

trajetória histórica também guardam, em si, um enorme potencial ainda 

praticamente inexplorado, aguardando oportunidades para serem estudadas, 

elaboradas e assimiladas como um saber que muito pode contribuir para o 

desenvolvimento da arte teatral.  
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1.3. A rua e o teatro para a mulher  

O interesse pela escrita deste tópico surge a partir da colocação de um 

amigo, pesquisador e doutor em artes cênicas de rua, Licko Turle, que em 

determinada palestra, proferiu que admirava muito as mulheres que faziam 

teatro de rua, pois esta era uma ação corajosa, se colocar a exposição diante 

de um ambiente sem proteção como é a rua. Uma vez sendo artista de rua, 

logo me identifiquei. Ao mesmo tempo, fiquei refletindo como era mais cômodo 

para os homens fazerem teatro de rua, pois não tinham que passar por uma 

sessão de olhares “sem-vergonhas” dos outros homens.  Comecei a me 

recordar por quantas vezes me senti ofendida e desrespeitada, e aceitava por 

achar normal, pois estava na rua, e ali pode acontecer de tudo. Foi então que 

resolvi relatar minha experiência31 neste trabalho levantando alguns pontos 

históricos, e tentando compreender junto a este processo, a modificação desta 

situação, a partir de posições diferentes de artistas de rua seja ele do sexo 

feminino ou masculino. 

1.3.1. Processo histórico  

Estando no nordeste do país, pude perceber que a situação da artista de 

rua se agrava sensivelmente, pois como diz o pesquisador e professor Durval 

Muniz (2013), inventaram um nordeste masculino, do “cabra macho”, e apesar 

de estarmos em pleno século XXI, ainda é comum encontrarmos cenas de 

cidadãos se intitulando de “machos”, precisando mostrar e provar sua 

masculinidade e virilidade.  

Historicamente podemos falar na construção de um pensamento 

machista, desde o período greco-romano, encontramos situações de mulheres 

sendo colocadas como objeto, como posse. Nas batalhas para conquistas de 

terras, os povos dominados eram considerados escravos, e as mulheres, 

segundo a socióloga, professora, escritora e pensadora Feminista Heleieth 

Saffioti32, assumiam uma função triplicamente qualificada:  

                                                           
31 Faço parte do Grupo de Teatro Quem Tem Boca é Pra Gritar, onde atualmente sou a única 

mulher do grupo. 
32  Saffioti nasceu em Ibirá (SP) em 04 de janeiro de 1934, é uma das principais pensadoras da 

condição feminina numa perspectiva marxista no Brasil e foi muito influente na década de 70 
com a efervescência do movimento de mulheres com a obra A Mulher na Sociedade de 
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Os homens eram temidos, em virtude de representarem grande 
risco de revolta, já que dispõem, em média, demais força física 
que as mulheres, sendo, ainda, treinados para enfrentar 
perigos. Assim, eram sumariamente eliminados, assassinados. 
As mulheres eram preservadas, pois serviam a três propósitos: 
constituíam força de trabalho, importante fator de produção em 
sociedades sem tecnologia ou possuidoras de tecnologias 
rudimentares; eram reprodutoras desta força de trabalho, 
assegurando a continuidade da produção e da própria 
sociedade; prestavam (cediam) serviços sexuais aos homens 
do povo vitorioso. (SAFFIOTI, 2009, p. 25)  

 

Este sentimento se perpetuou durante muitos séculos, e não é difícil hoje 

encontramos situações como estas, evidentemente que não nesta dimensão, 

mas digo da dominação psicológica, da mulher sendo vista como reprodutora, 

como objeto sexual, e, muitas vezes mão de obra, pois o trabalho doméstico é 

uma exploração da mão de obra da mulher, ficando esta atividade, em muitas 

famílias sob a responsabilidade da mulher. Não poderia deixar de falar também 

que este é um quadro que vem se modificando, em muitas famílias hoje as 

atividades domesticas são divididas pelos habitantes da casa, nada mais justo 

e democrático, pois se todos usufruem daquele ambiente, ele deveria ser por 

todos zelado, e não só por um.  

Em algumas sociedades de povos africanos, é comum os homens 

acreditarem exercer um poder de dominação-exploração sobre as mulheres 

(SAFFIOTI, 2009), mesmo numa sociedade já industrializada e globalizada, 

encontramos casos como estes. E coloco: “acreditam”, porque estes homens 

desacreditam da força da mulher, de serem incapazes de reagirem a tal 

dominação, e, não é verdade, é só assistirmos os noticiários e veremos casos 

de mulheres que vêm lutando contra este machismo feroz nestas sociedades 

                                                           
Classes: Mito e Realidade. Entre suas principais obras encontramos: Profissionalização 
feminina: professoras primárias e operárias(1969); A Mulher na Sociedade de Classe: Mito e 
Realidade, Petrópolis, Editora Vozes, 1976, teve várias edições; Emprego Doméstico e 
Capitalismo, Petrópolis, Editora Vozes, 1978; Do artesanal ao industrial: a exploração da 
mulher(1981); O fardo das trabalhadoras rurais (1983); Mulher Brasileira: Opressão e 
Exploração, Rio de Janeiro, Editora Achimé, 1984; Poder do Macho, Editora Moderna, 1987; 
Mulher Brasileira é Assim(1994); Violência de gênero: poder e impotência(1995). Publicou 
ainda diversos artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. Fonte: 
http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-view/-
/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1144214.  

http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-view/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1144214
http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-view/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1144214
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fechadas e regidas pelo forte poder da religião. E preconceitos enraizados na 

própria cultura. 

Muitos estudos apontam que esta dominação masculina, vem do que 

Saffioti chama de: “dominação patriarcal”, a “lei do pai”, que aprendemos desde 

pequenas a segui-las. Esta dominação patriarcal está inserida num enorme e 

complexo caldeirão de relações, envolvendo não só os pais e maridos, mas 

também os filhos. Saffioti exemplifica mostrando a lei da reprodução, quando 

temos uma relação de dominação pelo pai em casa, esta relação acaba sendo 

reproduzida pelos filhos de sexo masculino, para com a mãe e com as irmãs, e 

esta relação acontece mesmo que não seja de forma bruta, incisiva. No 

nordeste do Brasil, poderei exemplificar, com uma situação bem corriqueira 

para os nordestinos, por quantas vezes o pai ou os filhos sentam à mesa para 

jantar ou almoçar e ficam aguardando a mulher da casa colocar sua refeição? 

Esta cena parece boba, mas revela esta relação de exploração e subserviência 

da mulher em relação ao homem.  

Esta relação da “lei do pai” é tão forte que ela sobrevive sem que um 

homem precise acioná-la, pois muitas mulheres fazem a “máquina” funcionar, 

seguindo os mandamentos desta dominação. No artigo: “Ontogênese e 

filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a violência masculina contra 

mulheres”, de Saffioti, ela cita um exemplo claro desta relação: 

 
O filme LANTERNAS VERMELHAS apresenta imagens e 
trama reveladoras... Além de o patriarca fomentar a guerra 
entre as mulheres, funciona como uma engrenagem quase 
automática, pois pode ser acionada por qualquer um, inclusive 
por mulheres. Quando a quarta esposa, em estado etílico, 
denuncia a terceira, que estava com seu amante, à segunda, é 
esta que faz o flagrante e que toma as providências para que 
se cumpra a tradição: assassinato da “traidora”. O patriarca 
nem sequer estava presente no palácio, no qual se 
desenrolaram os fatos. Durante toda a película, não se vê o 
rosto deste homem, revelando este fato que Zhang Yimou 
captou corretamente esta estrutura hierárquica, que confere 
aos homens o direito de dominar as mulheres, 
independentemente da figura humana singular investida deste 
poder. Quer se trate de Pedro, João ou Zé Ninguém, a máquina 
funciona até mesmo acionada por mulheres. Aliás, imbuídas da 
ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 
desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou 
menos rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e 
outras crianças ou adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda 
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que não sejam cúmplices deste regime, colaboram para 
alimentá-lo. (SAFFIOTI, 2009, p. 7) 

 

Às vezes são situações corriqueiras, que não nos damos conta no dia a 

dia. E a figura feminina é muito influente e presente na sociedade. Sabemos da 

existência de muitos mitos antigos, que abordavam a figura feminina como 

sendo o centro da dominação. Antes das cidades começarem a crescer a figura 

feminina era tida como forte, como fonte de vida.  O autor Lewis Mumford, em 

sua obra “A Cidade na História” afirma que:  

Se tivermos alguma dúvida a respeito do original papel 
dominante da mulher, poderíamos buscar confirmação nos 
antigos mitos religiosos; pois neles sua dominante feminilidade 
também manifesta atributos extremamente selvagens... a mais 
antiga divindade mesopotâmica foi Tiamat, mãe primeira das 
águas, tão hostil para com seus filhos rebeldes como o clássico 
patriarca feudalista (MUMFORT, 1998, p. 34) 

 

Ainda nas sociedades primitivas, segundo Saffioti, eram as mães que 

detinham o poder de vida e de morte: 

Sob condições primitivas, antes da emergência de instituições 
da sociedade dita civilizada, a unidade mãe-filho era 
absolutamente fundamental para a perpetuação do grupo. A 
criança só contava com o calor do corpo da mãe para se 
aquecer, assim como com o leite materno para se alimentar. 
Segundo Lerner, a mãe doadora da vida detinha poder de vida 
e morte sobre a prole indefesa. Desta sorte, não constitui 
nenhuma surpresa que homens e mulheres, assistindo a este 
dramático e misterioso poder da mulher, se devotassem à 
veneração de Mães-Deusas. (SAFFIOTI, 2009, p. 22). 
 

 
Em todo caso, a mulher teve\tem uma função fundamental para a 

humanidade, dotada de uma força e resistência, essa figura feminina também 

colaborou para o desenvolvimento das sociedades: 

Era a mulher que manejava o bastão de cavar ou a enxada: era 
ela que cuidava dos jardins e foi ela que conseguiu essas 
obras-primas de seleção e de cruzamento que transformaram 
espécies selvagens e rudes em variedades domesticas 
prolificas e ricamente nutritivas; foi a mulher que fabricou os 
primeiros recipientes, tecendo cestos e dando forma aos 
primeiros vasos de barro. (MUMFORT, 1998, p.19) 
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Com o passar dos anos a figura masculina foi ganhando espaço, e 

ignorando a importância da mulher na sociedade, e foi assim entre o período 

de transição neolítico e paleolítico que a sociedade foi se estruturando de outra 

forma, com foco na expansão territorial, tomando as cidades outros ares de 

brutalidade e androcentrismo. Utilizo-me de Mumfort para explicar este 

processo: 

O intercâmbio entre as duas culturas (neolítica - paleolítica) se 
deu no decorrer de um longo período; contudo, no fim, os 
processos masculinos venceram, pelas simples forças do 
dinamismo, as atividades mais passivas de alimentar a vida, 
que levavam a marca da mulher. Até mesmo os elementos de 
procriação foram tirados da esfera da mulher, pelo menos na 
imaginação: um dos antigos textos egípcios mostra Atum 
criando o universo do seu próprio corpo, por meio da 
masturbação. O orgulhoso macho dificilmente poderia ter 
empregado termos mais claros para indicar que no novo 
esquema de vida, a mulher já não contava. Na sociedade 
neolítica, antes da domesticação dos cereais, a mulher fora 
suprema; o próprio sexo era uma força. Não constituía mera 
expressão de fantasia, engrandecida pela luxuria, pois o 
interesse da mulher pela educação das crianças e pelo cuidado 
das plantas havia transformado a existência intranquila, 
temerosa, apreensiva, do homem primitivo numa vida de 
completa previsão. (MUMFORT, 1998, p.33) 

  

Contudo, este mesmo autor afirma que a estrutura das cidades tem as 

estruturas básicas do arcabouço psicológico da mãe, da mulher: 

A mulher se fez sentir em todas as partes da aldeia: não menos 
em suas estruturas físicas, com seus lugares fechados para 
proteção, cujos sentidos simbólicos posteriores a psicanalise 
trouxe, agora tardiamente, à luz. Segurança, receptividade, 
proteção e nutrição – tais funções pertencem a mulher; e 
tomam expressão estrutural em todas as partes da aldeia, na 
casa e no forno, nos estabulo e no celeiro, no poço, no paiol, 
no silo, e dali passaram à cidade... e com o tempo a própria 
cidade são obras da mulher. (MUMFORT, 1998, p. 19) 

  

Deste modo torna-se inevitável falar da forte presença da mulher no 

cotidiano das cidades, mesmo que ele seja hoje tomado por um sentimento 

masculino. Então, se temos as cidades estruturadas com esta visão de abrigar, 

proteger e alimentar – e é assim mesmo que observamos as cidades hoje – ou 

seja, numa perspectiva feminina, temos a contraponto o sentimento masculino, 
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passeando pelas ruas, praças e avenidas. Mostrando aí a contradição desta 

estrutura, que ora deveria abrigar, congregar e não segmentar, separar, o lugar 

da mulher e do homem na sociedade.   

1.3.2. A mulher no Teatro de Rua 

A rua, a cidade ou o espaço urbano é o palco para muitos artistas, que 

trazem em suas cartolas, mangas e gargantas os mais variados discursos. A 

rua é o grande “palco” para as manifestações públicas, palco para debates, 

reflexões e também discriminações e agressões.  

Através do teatro de rua pude perceber estas relações de poder, de 

dominação e de submissão, a rua é o espaço aberto onde todas as ideologias 

podem se confrontar, apesar de existirem códigos éticos e sociais, por muitas 

vezes estes não são respeitados e acabam invadindo o espaço do outro. Com 

o teatro de rua acontece assim, ele chega e se estabelece, quando isto não 

ocorre, o próprio público trata de recondicioná-lo.  

Sendo atriz de teatro de rua, e tentando compreender estas relações 

artísticas – ético – sociais, trago à tona minha experiência, a fim de, refletir um 

pouco sobre a situação da mulher como artista de\na rua.  

Desde que decidi fazer teatro, sempre escutei que ele não era coisa de 

“moça direita”, e quando dizia a alguém, que não fosse do meio artístico, que 

fazia teatro, sempre me olhavam com uma expressão estranha. Contudo, os 

anos foram se passando e fui me acostumando com esta situação, até que um 

dia resolvi fazer teatro de rua. Foi quando percebi que seria um pouco mais 

difícil, não só pela ousadia de transformar o espaço urbano em espaço cênico, 

transeuntes em espectadores críticos, mas por ser mulher e não estar mais 

“protegida” pela “quarta parede”33. Atuando na rua o contato com o público é 

direto, próximo, estando assim, a atriz mais exposta a qualquer situação. 

Encarar este desafio foi o mais difícil para mim. Primeiro, procurei compreender 

a estrutura da rua, as relações que ela estabelecia. Por vezes parecia mais fácil 

estabelecer uma relação artística: ator–espectador, com transeuntes do sexo 

                                                           
33 No teatro utilizamos este termo quando estamos em um palco fechado por três paredes 

(duas coxias e um fundo) e reproduzimos uma parede imaginária, para a parte que fica a 
plateia.  
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masculino, mas fui percebendo que havia outros interesses por trás desta 

relação, era vista como alguém que estava à disposição para ser galanteada, 

e não era isso que estava fazendo ali. Parece-me um pensamento arcaico, 

antigo, uma visão atrasada da imagem da artista que está na rua. Esta era uma 

situação que acontecia nos períodos greco-romanos, onde as artistas para 

sobreviver passavam por estas situações, hoje estamos numa sociedade que 

deveria pensar diferente, e não de forma preconceituosa, machista. 

Percebi que estes assédios também aconteciam com os atores, porém 

não ficavam numa situação de desconforto, de agressão à sua integridade 

moral e física. Numa situação como esta, a relação é bem curiosa, pois a plateia 

feminina se coloca à disposição se submetendo ao sexo masculino. Então, que 

relação de dominação é esta, onde duas situações semelhantes tomam 

destinos diferentes? Terá então a rua um sentimento masculino? Um pensar 

como o “macho” dominador? 

O imaginário a respeito da virilidade do macho ficou\fica mais marcante, 

na figura do nordestino. O pesquisador Durval Muniz autor do livro “A Invenção 

do Nordeste”, esclarece historicamente o processo de construção de 

pensamento a respeito do nordeste.   

O Nordeste surge como reação às estratégias de 
nacionalização que esse dispositivo da nacionalidade e essa 
formação discursiva nacional-popular põem em 
funcionamento; por isso não expressa mais os simples 
interesses particularistas dos indivíduos, das famílias ou dos 
grupos oligárquicos estaduais. Ele é uma nova região nascida 
de um novo tipo de regionalismo, embora assentada no 
discurso da tradição e numa posição nostálgica em relação ao 
passado. O Nordeste nasce da construção de uma totalidade 
político-cultural como reação à sensação de perda de espaços 
econômicos e políticos por parte dos produtores tradicionais de 
açúcar e algodão, dos comerciantes e intelectuais a eles 
ligados. Lança-se mão de topos, de símbolos, de tipos, de fatos 
para construir um todo que reagisse à ameaça de dissolução, 
numa totalidade maior, agora não dominada por eles: a nação. 
Unem-se forças em torno de um novo recorte do espaço 
nacional, surgido com as grandes obras contra as secas. 
Traçam-se novas fronteiras que servissem de trincheira para a 
defesa da dominação ameaçada. Descobrem-se iguais no 
calor da batalha. Juntam-se para fechar os limites de seu 
espaço contra a ameaça das forças invasoras que vêm do 
exterior. Descobrem-se “região” contra a “nação”. 
(ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 67) 
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A estrutura de pensamento que foi se fundindo durante esta “invenção 

do Nordeste” sobre o nordestino é muito agressiva quando se precisa mostrar 

sua força, virilidade, masculinidade, que acaba por vezes, desrespeitando e 

invadindo o espaço do outro, principalmente quando se está numa situação de 

artista de rua, espaço legalmente de todos.   

É interessante também observar a repressão de homem para homem, 

existe uma ditadura de padrão de comportamento e quando não se segue este 

padrão, há uma forte represália, onde podemos escutar: “abraço não é coisa 

de macho, macho que é macho, pega na mão!”, homens também são 

discriminados pelos próprios homens.  

De todo modo, mulheres fazendo teatro de rua é uma ação antiga, pois 

desde a Roma antiga temos relatos de mulheres em cena, suas principais 

atividades eram a dança e a acrobacia, como afirma Margot Berthold: 

Enquanto no Circus Máximus, bem próximo ao templo de Flora, 
bodes e lebres eram incitados em honra da deusa, em vez de 
feras, o mimo a honrava a seu modo, com bufonarias fálicas e 
grotescas, e com o atraente encanto feminino – porque o mimo 
foi, desde o princípio, o único gênero teatral em que a 

participação da mulher não era um tabu. (BERTHOLD, 2006, 

p. 162)  

 

Contudo, a mesma autora afirma que: “O palco clássico da Antiguidade 

excluíra as mulheres, mas o mimo deu ampla oportunidade à exibição do 

charme e do talento feminino.”  (2006, p. 136). O clássico, diz respeito às 

tragédias que eram exibidas nos teatros de Arena, tanto grego como romano, 

pois no período áureo das grandes tragédias, só homens, principalmente os 

autores, poderiam encenar. Há relatos de que, fora das arenas romanas, onde 

aconteciam as batalhas navais e batalha dos gladiadores, ficavam artistas que 

faziam acrobacias, malabarismos, onde muito provavelmente também se podia 

encontrar mulheres participando destas apresentações, como podemos ver na 

pesquisa da autora:  

Numerosas pinturas em vasos áticos mostram uma variedade 
de acrobatas, comediantes e equilibristas; garotas fazendo 
malabarismo com pratos e taças, dançarinas com instrumentos 
musicais. (BERTHOLD, 2006, p. 136).  
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Diante desta situação também havia uma imagem distorcida da função 

destas atrizes, subentendendo-se que prestavam serviços amorosos. Talvez 

venha daí a assimilação distorcida e antiquada da atriz com meretriz. Durante 

muitos séculos as artistas de rua sobreviviam assim, além de ganharem 

pequenas gorjetas pelos serviços artísticos, também poderiam ganham um 

pouco mais se prestassem serviços amorosos, principalmente, enquanto 

artistas dos mimos e da Comedia Dell’Arte.  

Os pesquisadores Licko Turle e Jussara Trindade, escreveram um pouco 

a respeito da “questão da mulher” no teatro de rua. E estes começam com as 

seguintes perguntas:  

O que significa ser mulher no Teatro de Rua? Aventura? 
Destino? Vaidade? Sacrifício? Diversão? Antes, o que significa 
ser mulher que trabalha fora, na rua, num país que guarda 
ainda hoje o ranço de uma colonização judaico-católica, 
conservadora, onde o lugar da mulher é dentro de casa? 
(TURLE E TRINDADE, 2010, p. 85) 

 

Como artista, faço-me estas perguntas e confesso existir um pouco de 

cada coisa nesta escolha, um pouco de aventura, vaidade, sacrifício, destino, 

diversão. Ser mulher e estar fazendo teatro de rua é uma posição política, pois 

é enfrentando esta estrutura conservadora que vamos contribuindo para 

modificar este pensamento machista. Depois das palavras do pesquisador 

Licko Turle, passei também a admirar muito as mulheres que fazem teatro de 

rua, pois é um verdadeiro rompimento de barreiras e avanço de etapas. É 

incrível, como as mulheres são maioria na sociedade, e ainda encontram 

desafios para exercerem algumas atividades, como o teatro de rua. Os 

supracitados autores ainda completam: 

Se, ser atriz já é uma coisa assim, digamos... “moderninha” 
para os machistas de plantão, imagina ser atriz no espaço 
pouco protegido da rua! Ela vê e ouve cada coisa que lhe 
dirigem... não é fácil o enfrentamento, o que acaba muitas 
vezes trazendo para a mulher que atua na rua a justificada 
necessidade de se proteger, de alguma forma, dos possíveis 
ataques ideológicos de um público ainda não acostumado a 
dividir igualitariamente esse espaço. (TURLE E TRINDADE, 
2010, p. 85) 
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E ainda existe o desafio de lidar com a resistência dos próprios 

companheiros de trabalho. Ora, não basta a resistência que enfrentamos nas 

ruas, temos que aprender a lidar com estes também, ou seja, temos uma tarefa 

duplicada. Turle e Trindade (2010) colocam que algumas atrizes passam por 

um sufocamento por parte dos homens do grupo, isto não deveria ser comum, 

mas às vezes ocorre como forma de “brincadeiras”.  Esta relação se complica 

quando esta mulher toma uma posição para assumir tarefas de direção, por 

exemplo: 

Se quisermos discutir profundamente a questão dos gêneros, 
temos que levar em conta a existência de ideologia, introjetada 
socialmente, segundo o qual a mulher – em sua condição de 
mulher – não pode assumir uma função central ou realizar 
façanhas fora do ambiente familiar e domestico (TURLE E 
TRINDADE, 2010, p. 87). 

 

Hoje, com a forte participação das mulheres na construção da 

sociedade, esta situação toma outra roupagem, atualmente existem centros 

sindicais para mulheres, dos quais participam muitas artistas que promovem, 

periodicamente peças teatro de rua, conscientizando à população da 

importância da luta das mulheres para a sociedade.  

Outro ponto muito decorrente deste machismo advém das religiões. 

Muitas religiões constroem um discurso moralista, muitas vezes machista, 

colocando a mulher numa condição de obediência ao “senhor”, e reprimindo 

prazeres. Por que para algumas religiões só o homem pode sentir prazer e a 

mulher não? Por que é “feio” para uma mulher, sentar numa mesa de um bar e 

tomar uma cerveja com as amigas, e para o homem é a coisa mais normal do 

mundo? Muitas vezes quando as mulheres tomam esta atitude são mal vistas, 

tidas como fáceis e vulgares.  

Faço parte do Grupo de Teatro Quem tem Boca é Pra Gritar, no qual 

atualmente sou a única mulher, tendo então que dividir o palco com seis 

homens. Por vezes é bem difícil, confesso! Mas ao mesmo tempo vejo que é 

uma possibilidade de modificar a imagem da mulher santificada e fragilizada. 

Tento acompanhar todas as atividades por igual mostrando que também tenho 

capacidade de desenvolver as mesmas atividades que eles, principalmente de 
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força. E é assim que vou contribuindo para este longo processo de modificação 

de pensamento. Fazer teatro de rua não é uma atividade muito fácil, é difícil e 

para poucos corajosos, que resistem e enfrentam todo tipo de discriminação, 

não só estas que relatei, mas resistências do poder público, dos outros artistas 

que não fazem teatro de rua, enfim, são inúmeras. Só os fortes sobrevivem! 

Esta é uma máxima que utilizo muito quando me refiro ao Teatro de Rua.  
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CAPÍTULO II – QUEM TÁ NA RUA É PRA GRITAR 
 

“Nós somos grupo porque cuidamos um do outro. 
São nossas diferenças que nos unem.” Humberto 

Lopes  
 

 
2.1. Sobre o Quem Tem Boca é Pra Gritar  
 

Para conhecermos melhor o grupo investigado nesta pesquisa, farei um 

breve contexto histórico, necessário para a compreensão de algumas escolhas 

que o grupo fez e faz até hoje. O Quem Tem Boca pesquisa essencialmente o 

teatro de rua, mas houve durante esses 27 anos de carreira, momentos em que 

se experimentou trabalhar em palcos fechados, porém o seu foco, como foi dito 

anteriormente, é a busca por uma energia desenvolvida pelo ator que vai à rua. 

E assim, busca-se analisar como esta energia construída em sala se relaciona 

com o espaço urbano, com todas as suas instabilidades e probabilidades.  

Desde o início de suas atividades o grupo se dedicou ao trabalho na rua, isso 

influenciado pelo próprio período que o grupo nasce, o pós-ditadura militar, “O 

nome do Grupo esclarece algumas posições, que começou com um ‘bando’ de 

jovens que viam na rua, um palco aberto para expor suas posições políticas.” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 35) Isso fica muito evidente na trajetória, que desde o 

início ousa na sua forma de fazer e pensar teatro: 

 
Um dos primeiros trabalhos realizados pelo Grupo foi 
experimentar a obra “A exceção e a regra”, de Brecht, na rua. 
Quando este, na figura de Humberto Lopes, participou do 
Simpósio Brecht no Brasil em 1987, o Quem Tem Boca tinha 
sido um dos primeiros grupos no Brasil a ter esta atitude, ousar 
o Brecht na rua. Desde o início o Grupo teve posições fortes, 
tanto nas encenações como nas suas opções estéticas. 
(GUIMARÃES, 2011, p.35) 

 
 

Como era um grupo de jovens estudantes secundaristas, puderam 

dedicar muito tempo de suas vidas estudando grandes escolas e pensadores 

do teatro como: Realismo, Expressionismo Alemão, Arte Circense, Danças 

Folclóricas, Commedia Dell’arte e em importantes nomes da literatura teatral 

como Grotowski, Eugenio Barba, Stanislavski, Augusto Boal, Meyerhold, 

Antonin Artaud, Brecht e Dario Fo. O grupo nasceu em Campina Grande, em 

1987, cidade metropolitana da Paraíba, e mudou-se em 1995 para a capital 
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João Pessoa, onde hoje tem uma sede própria localizada no Centro Histórico 

da cidade, lugar ideal para o desenvolvimento de suas atividades. O Grupo 

também é articulador da Rede Brasileira de Teatro de Rua, e nesta situação 

recebe grupos de todo o país, transformando o Galpão Usina de Arte – como é 

chamado o espaço desde 2000 – em um verdadeiro celeiro de trocas e 

aprendizados para seus atores e convidados. O grupo também vem, desde 

2011, realizando encontros de artistas e grupos de dimensão regional e 

nacional. Realizou em 2013, “A Tomada da Cidade de João Pessoa pelo Teatro 

de Rua”, onde estiveram presentes artistas de quatro regiões do país. E esta 

vem sendo uma prática do grupo realizar, importantes encontros e\ou festivais, 

reunindo fazedores de teatro de rua do país inteiro na Paraíba.  

 
 

2.2. O treinamento do grupo 
 

A busca do grupo parte, essencialmente, de uma energia oriunda do ator 

que se estabelece no espaço cênico urbano caótico. Para analisar o grupo vou 

adotar o método matricial e vou considerar que seus componentes constituem 

várias macro matrizes34, ou seja, sete integrantes, que contribuem\influenciam 

em todo o processo, cada qual com suas particularidades, sendo influenciado 

pela matriz do outro.  

De acordo com o Método Matricial, matriz é: “um quadro formado pelos 

elementos de criação que o artista escolhe para gerar sua obra.” (BRITO e 

GUINSBURG in CARREIRA et al., 2006, p. 20). No nosso caso, o ator não 

escolhe a matriz, a característica mais forte do ator acaba influenciando o 

processo de construção e é isso que reconheço como matriz nesta pesquisa. 

Outro conceito de matriz que também coaduna com a proposta do Grupo é o 

conceito proposto por Renato Ferracini e que vem complementar o nosso 

entendimento sobre o tema: 

 

Uma ação física e ou vocal orgânica e pessoal, descoberta e 
pesquisada pelos atores, e que dinamizam suas energias 
potenciais, é chamada de MATRIZ. ... Assim, a Matriz é 
entendida como o material inicial, principal e primordial; é como 
a fonte orgânica de material do ator, à qual ele poderá recorrer, 

                                                           
34 Tal definição foi desenvolvida à partir da metodologia proposta pelo Método Matricial (BRITO 

e GUINSBURG, 2006). 
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sempre que desejar, para a construção de qualquer trabalho 
cênico. A matriz é a própria ação física\vocal, viva e orgânica, 
codificada. (FERRACINI, 1998, p. 103, 104). 
 
 

No Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar compreendemos a matriz como 

uma ação física\vocal, que é viva e orgânica, porém não codificada. Para 

facilitar o entendimento, elencarei a matriz mais forte de cada um, por isso não 

citarei os nomes dos integrantes, e sim, os chamarei de matriz intuição; matriz 

música; matriz corpo; matriz riso; matriz griô; matriz micro e matriz jogo.  

 

É aliando a compreensão de matriz propostas por Rubens Brito, que é 

um conceito matemático usado de forma análoga para a análise do processo 

de criação da cena, e a matriz proposta por Ferracini que é de ordem técnica, 

e que diz respeito ao material levantado em sala de ensaio. Juntando estas 

matrizes de cunho pessoal o grupo ainda pesquisa matrizes comuns (coletivas), 

como por exemplo, algumas manifestações populares como o Cavalo Marinho, 

Coco de Roda e de Embolada e maracatu, mais especificamente do Caboclo 

de Lança, tais manifestações trazem um sentido de matriz como “essência, que 

nasce, nossa concepção, uma quarta vertente de matriz, casando analise, 

técnica e essência.  

Descreverei aqui, como o grupo se apropria destas matrizes para 

desenvolver sua pesquisa, sua energia.  

Do Cavalo Marinho, nós exploramos a energia enraizada, agilidade e 

criatividade\improvisação. O treinamento do grupo vai desde dançar a 

manifestação à elaboração de jogos e exercícios desenvolvidos a partir dela. 

Guiado por Humberto Lopes, o grupo tem um arsenal de jogos que tomam 

como referência a resistência, enraizamento e contenção de energia. Um jogo 

muito explorado pelo grupo é através da movimentação do mergulhão do 

cavalo marinho, que é um passo muito rápido. Desconstruímos este ritmo 

intenso e variamos o jogo do mergulhão numa movimentação muito lenta, toda 

destrinchada, decupada, percebendo toda a musculatura e toda a 

movimentação que é realizada, porém o principal foco deste jogo é: conseguir 

segurar o impulso que é gerado pela sonoridade forte e pulsante da 

manifestação, e controlar este impulso para utilizá-lo com a mesma força, em 
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outro momento onde não temos o elemento externo que ajuda e provoca, que 

é o ritmo da música.        

Tudo isso faz parte do que estamos chamando de pré-caos, que é o 

procedimento pelo qual o ator passa para chegar ao seu estado potencializado 

e assim, à expressividade caótica. Esta é a nossa linguagem para o teatro de 

rua, por isso damos tamanha importância para o treinamento pois é ele que vai 

expressar a linguagem, as escolhas do grupo. Na obra Teatro de Rua: olhares 

e perspectiva os autores reforçam a especificidade do teatro de rua, e vou mais 

além reforçando a especificidade do treinamento diferenciado: 

 

O teatro de rua tem características próprias que se chocam 
profundamente com o teatro tradicional, [pois] não é o espaço 
que caracteriza o Teatro de Rua e sim a linguagem, a maneira 
de encarar o espectador, e a função do ator (CÂNDIDO E 
PEIXOTO apud TELLES e CARNEIRO, 2005, p. 119)  

 

2.3 As Matrizes  

Desde 2007, faço parte do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, e desde 

que entrei observo os integrantes, como cada um se comportava diante de 

determinados exercícios ou situações. Como trabalhamos com uma filosofia de 

Teatro de Grupo, observo a importância e influência de cada para o grupo, por 

isso me convencionei, então, a chamar estas influências de matrizes e 

descreverei a importância de cada uma. 

A matriz intuição explora muito o desenvolvimento espiritual e mental 

dos atores, é provocativa e muito criativa, é esta matriz que nos instiga a 

ultrapassar nossas barreiras e vencer nossos limites corporais e mentais, 

aguçando nosso potencial criativo. Normalmente é esta matriz que direciona as 

pesquisas, aguçando nossa curiosidade. Aqui podemos citar exercícios onde 

somos estimulados a acreditar no impossível, ver o teatro como a arte de “tudo 

é possível” e estamos aqui para provar.   

A matriz música, está toda voltada para os elementos musicais, sonoros, 

ela nos instiga a investigar os sons, descobrindo possibilidades não só com os 

instrumentos musicais – todos os atores tocam mais de três instrumentos 

musicais -, mas sons que podem derivar de objetos e do nosso corpo. Também 
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somos estimulados a explorar nosso potencial vocal, nossos limites e 

possibilidades.  

A matriz corpo, explora o potencial das matrizes das manifestações 

populares, a agilidade, o enraizamento, o vigor físico, ativando toda a 

capacidade física do nosso corpo, mas não só conhecendo as potencialidades 

corporais, como também as filosofias de cada manifestação explorada.  

A matriz riso, explora o elemento cômico, que já é muito presente no 

trabalho do Quem Tem Boca, descobrindo possibilidades com o corpo e com a 

voz para se fazer rir, como ser engraçado, o como atrair o riso até em 

momentos difíceis, esta matriz é explorada em todo tempo, se estivermos 

juntos esta matriz estará presente.  

A matriz griô, explora a capacidade de contar e recontar histórias, 

peripécias, o potencial criativo aliado ao potencial de reprodução. Muitas vezes 

este contar\criar\recontar histórias está atrelado à puia35, também muito 

explorado no grupo.  

A matriz micro traz a capacidade de explorar os detalhes, de ser 

minucioso, cuidar das coisas que são menores, isto pra gente é muito 

importante, pois estando na rua nossa tendência é sempre ampliar, exagerar, 

e através desta matriz exploramos o micro, o interno, cuidarmos do menor e 

das coisas que não são tão obvias, expostas.  

A matriz jogo, transforma tudo em jogo, explora através do jogo todos os 

elementos anteriores, sempre pensando em elaborar dinâmicas carregando um 

pouco de cada uma das outras matrizes; explora o estado de prontidão, 

disponibilidade, companheirismo, cumplicidade, de brincar36.   

    

2.4. Caosfonia 
 

Esse termo surge a partir da necessidade de estudarmos a música de 

uma forma diferenciada, direcionada para atores que estão pesquisando o caos 

no teatro de rua. A caosfonia proposta por Humberto Lopes, está sendo 

desenvolvida por todos os atores do grupo, ou seja, por todas as matrizes, 

porém orientada pelo musico e ator do grupo Cleiton Teixeira. Da mesma forma 

                                                           
35 Puia na linguagem do Cavalo Marinho significa palavras\frases de duplo sentido. 
36 Etimologicamente a palavra brincar deriva de brinco, argola que cria vínculos. 
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que Humberto Lopes propõe exercícios físicos, Cleiton propõe exercícios 

voltados para voz e instrumentos. 

Nos primeiros momentos do trabalho exploramos muito a afinação, 

tentando compreender o timbre de cada um. São propostos exercícios de 

aquecimento vocal como: soar as vogais, solfejar as notas em números, 

exercícios de dilatação do diafragma, entre outros. Podemos citar outro que é 

o duelo de imagem e voz, o exercício consiste em dois grupos que se 

posicionam de frente um para o outro em fila lateral, e um grupo desafia o outro 

com um som-imagem, no final, o grupo que for mais expressivo e criativo vence. 

Esse exercício acaba também explorando uma desordem na produção do som 

que o grupo quer gerar. 

  

 

Figura 10 - exercício do som-imagem. 

 

Em um segundo momento, tendo compreendido estes timbres, partimos 

para exercícios mais voltados para o que estamos chamando de caosfonia. 

Exploramos nestes exercícios, o contratempo, ou seja, por vezes a voz está em 

um ritmo e o corpo num outro, ou vice e versa. Aqui podemos citar um exercício 

que é realizado em várias etapas. Cantamos uma música: “Que medo, medo, 

dá medo, que medo, medo me dá, que medo, medo, dá medo, que medo, medo 
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me dá. Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê ê. Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê ê, ô, He, ê, ê, ô. (2x em alturas 

diferentes)”.  

 

 

O ritmo em vermelho é o natural, àquele imposto pela música, que 

geralmente é de fácil percepção, já o amarelo é o desafio, não tão natural de 

se encontrar, sendo mais difícil mantê-lo. É com este desafio que trabalhamos, 

com o contratempo do ritmo, nele, improvisamos com o corpo. Depois esta 

sequência é invertida, nosso corpo trabalhará no vermelho e nossa voz no 

amarelo, este sim é um desafio ainda maior. Quando trabalhando com a voz, 

podemos escolher uma célula da música, e explorá-la, utilizando vários timbres 

e alturas, a junção destas células nos dá uma música, não tão melódica quanto 

a primeira, porém não deixa de ser música, interpretamos aí a caosfonia, que 

re-significa o ritmo primário.  

Este mesmo exercício pode ser feito com outras músicas, uma delas é: 

“Já é meio dia, lá em Macapá não é, já é meio dia, lá em Macapá não é. Quem 

quiser vai de boné, quem quiser vai de boné, quem quiser vai de boné. ” 

 

2.5. Jogos e exercícios 

 

Nos últimos meses venho documentando no Grupo, o novo processo de 

montagem o “Quase Shakespeare”, e muitos princípios que estou estudando 

sobre o caos acabaram se transformando em exercícios práticos. O que posso 

observar é que há um amadurecimento de ideias, e no processo, as pesquisas 

de mais de 26 anos estão sendo lapidadas, e ganhando uma forma mais 

compreensiva.   



68 
 

2.5.1. Jogo das explosões  

Este exercício tem o objetivo de explorar a capacidade de elaborar a 

energia, guardá-la, para poder ser liberada quando for necessária. Descreverei 

de forma sequenciada as etapas do jogo: 

Nesse jogo utilizamos um objeto que é a guiada37 do caboclo de lança 

do Maracatu. Depois de intenso alongamento brincamos\reproduzimos o 

movimento original do lanceiro, com as guiadas, que medem mais ou menos 

2,10 metros. Seguramos com a mão esquerda o meio da lança e a com a direita 

a outra ponta, livrando uns dois palmos do fim. Existem alguns movimentos que 

podem ser realizados, um dos mais simples é: nº 1 mover a guiada para frente 

e para trás, outro é nº 2 para cima e para baixo, sempre chacoalhando a lança 

no ritmo da música. Outro movimento, este um pouco mais complexo, pois 

exige um giro, nº 3 indo para frente inclinamos a lança para cima e giramos em 

espiral retornando para o ponto inicial. Realizados esses movimentos, em 

círculo começamos o processo de explosão. Todo o exercício é guiado por um 

estimulo sonoro que nos é dado, então, todos com as guiadas na 

movimentação nº 1, girando para direita e esquerda. 

 

 

                                                           
37 Lança de madeira, ornada de fitas coloridas, geralmente a guiada tem 2 metros e um dos 

lados pontiagudos.  
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E através de um sinal externo, travamos de forma aleatória as guiadas, 

de forma que fique um no meio, este tenta sair sem tocar a guiada no chão, os 

outros não deixam o do meio sair. Ao som do estimulo externo, todos explodem 

para fora formando um círculo e o ator do meio, permanece, em seguida ele 

canta, dança e diz um texto (no nosso caso o do Shakespeare). Com mais um 

estimulo sonoro, todos implodem novamente, para a partir de outro estimulo 

todos “explodirem” em seguida, só que o ator do meio desta vez salta no 

movimento de nº 3 com o giro. E assim é feito com todos que estão na roda, 

todos têm o seu momento individual de implodir e explodir. Isso nos faz lembrar 

os movimentos de uma contração, que vai ganhando força até ter o seu 

momento alto e então temos a explosão de energia. 

É exatamente assim que imaginamos quando estamos na rua. Ficamos 

na sala contraindo, nos preparando para a grande explosão que é o espetáculo 

quando acontece na rua. A explosão acontece quando os atores entram na 

roda e começam a se relacionar com o espaço e com o público. A rua tem uma 

energia própria, ela pulsa de diferentes formas, assim como os transeuntes-

espectadores    

 
 

 
Figura 11- nesta posição o ator que fica no centro tenta sair sem tocar o bastão no chão 
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Figura 12 - posição final, após explosão. 

 

“A lança do guerreiro” é um exercício que utilizamos para o nosso 

aquecimento, só que ao mesmo tempo, também trabalhamos com a noção de 

explosão de energias, reflexo, níveis (alto, médio e baixo) e ritmo. Neste 

exercício, o ator segura um bastão seguindo o ritmo da música, faz movimentos 

que lembram os que o guerreiro de maracatu faz, ou seja, com as duas mãos 

segurando o bastão, lança-o para cima e para baixo na diagonal, para frente e 

para trás na altura da cintura, variando de acordo com a música, a posição base 

é a “base de pantera38”, que é a coluna ereta, pernas abertas e joelhos bem 

flexionados, como mostra a figura abaixo: 

 

                                                           
38 Este é um exercício proposto pelo grupo de Teatro LUME (Núcleo Interdisciplinar de 

pesquisas teatrais da UNICAMP) no qual: “Para esse exercício o ator tem uma posição lixa: 
olhos abertos e olhando sempre para frente, base aberta, joelhos flexionados, coluna reta 
sentada na bacia e braços ao longo do corpo. Essa posição deixa a região do koshi livre e "em 
trabalho" constante, e todos os impulsos, ações e reações devem partir daí. Em um primeiro 
momento o ator treina, individualmente maneiras diferentes de andar, correr, saltar e girar 
dentro dessa forma preestabelecida.” (FERRACINI, 1998, p. 150). Também fazemos a variação 
deste exercício, no qual ficamos em círculo, e uma pantera fica ao centro com olhos fechados, 
as outras panteras do círculo vão “provocar” a pantera que deve reagir, a pantera não pode se 
defender antes de ser atacada. Este exercício explora muito a atenção, concentração e o 
estimulo a resposta.  
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É o koshi39 que guia o movimento, o lanceiro do maracatu está sempre 

enraizado, neste exercício. Busca-se enraizar e desenraizar, todo o tempo. 

Também podemos utilizar saltos com giros. Especificamente, neste trabalho 

utilizamos duas músicas do CD “Afrociberdelia” de Chico Science e Nação 

Zumbi, a música “Corpo de Lama” e “Enquanto o mundo explode”, 

respectivamente. Na primeira que não é tão rápida, temos a oportunidade de 

projetar os movimentos e explorar melhor o espaço, já na segunda que é bem 

frenética, nos entregamos a este ritmo e deixamos que ele ocupe o espaço, 

sempre lembrando que todo o impulso do movimento parte do plexo ou koshi.     

 

“Da terra pro ar”, este exercício, parte da manifestação popular Cavalo 

Marinho, e é bem desafiador. Em círculo, começamos a brincar com o 

mergulhão, do Cavalo Marinho, no seu ritmo mais natural, tradicional, neste 

primeiro momento do exercício podemos utilizar músicas de Cavalo Marinho. 

Feito um breve aquecimento com o mergulhão retira-se a música, e faz-se a 

mesma movimentação em “câmera lenta”, partiturizando cada movimento, 

racionalizando o movimento que por muitas vezes é improvisado. Uma segunda 

etapa deste exercício é, brincar o mergulhão, utilizando os quatro elementos: 

terra, fogo, água e ar. Esta é uma etapa desafiadora para o ator, principalmente 

do Quem Tem Boca, que já estamos habituados a brincar o Cavalo Marinho, 

que é bem enraizado. Esta movimentação que está muito presente na nossa 

memória corporal, e lembra muito o elemento terra. O mais desafiador é realizar 

a movimentação em: água, fogo e ar, pois estimula a mente, os músculos e a 

coordenação.  

                                                           
39 Conceito utilizado por Eugenio Barba, que em japonês significa: quadril. 
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A terceira etapa deste exercício é saber a movimentação básica do 

mergulhão: o ator pula no lugar que está, salta para o meio da roda, pisa três 

vezes, alternando os pés, pula no meio e salta retornando ao seu lugar de 

origem. Essa sequência é realizada em poucos segundos. Na brincadeira 

tradicional, o espaço das três pisadas é o momento que você desafia o outro 

com peripécias e movimentos mais elaborados (específicos da brincadeira), no 

qual podemos ter: saltos, giros, acrobacias, etc. para o nosso exercício, nós 

pegamos este tempo de três pisadas e fazemos em “câmera lenta”, depois 

invertemos, fazemos a saída lenta e as pisadas em tempo natural. É um jogo 

de oposições e contrações bem interessante, desafiando corpo e mente, 

quebrando com a estrutura já incorporada da brincadeira no nosso corpo.  

Neste exercício, exploramos tanto a contensão da energia como a 

explosão, assim também exploramos forças contrárias, nosso impulso de 

querer realizar a movimentação que nosso corpo já está habituado em fazer, e 

esse contra-impulso que nos permite realizar o exercício.   

“Big bang”, é um exercício que consiste em explorar o nascimento de 

uma explosão. Todos os atores realizam um exercício de contato 

improvisação40, e em determinado momento um dos atores fica no centro de 

um grande “útero” formado pelo restante dos atores. A função de quem está no 

meio é sair, e a função do “útero” é não deixar sair, porém, sem forçar, sendo 

suave e natural. Este conflito de forças “yin e yang”, que é gerado pela relação 

dos dois objetivos, faz “nascer” uma energia, incontrolável com desejo de 

expansão. Mas, num determinado momento essa energia explode, e precisa 

novamente ser reelaborada, seguindo com o contato de improvisação.       

 

2.5.2.Exercícios de forças contrárias  

Estes exercícios são muito explorados pelo grupo, e por isso 

desenvolvemos uma série de jogos, que aqui serão relatados. O mais utilizado 

é o que chamamos de “marinheiro na onda”, consiste em caminhar e no meio 

de sua trajetória, duas forças contrárias guiam seus movimentos. A pessoa se 

                                                           
40 Técnica desenvolvida nos anos 70, por Steve Paxton. Os interpretes improvisam movimentos 

a partir do contato físico com o outro, o contato também pode ser realizado com objetos, com 
o espaço, enfim. Apesar de ser improvisado existem movimentos que são treinados, fixos da 
própria técnica. 
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mantém como se estivesse em um barco balançando muito, uma força lhe puxa 

pelo plexo para frente e outra força lhe puxa para trás, pelo meio das costas, 

sua função é se manter equilibrado, dizendo um texto (previamente decorado). 

Há uma tensão no meio do seu corpo e o ator deve se manter de pé e dizendo 

o texto.  

 

 

Outro exercício é “ativação da oposição corpóreo-vocal”, este jogo foi 

elaborado pelo encenador do grupo Humberto Lopes. Como mostra a figura a 

seguir, em um determinado espaço são dispostos círculos de vários tamanhos 

e uma faixa delimitando a altura que podemos trabalhar, geralmente, esta faixa 

fica numa altura de mais ou menos 1 metro. Cantando uma música e 

movimentando o corpo o ator tem que passar pelos círculos, não 

necessariamente todos, obedecendo a altura estipulada; ele pode utilizar o 

nível baixo, só não pode passar da faixa. Cada círculo tem um propósito: nos 

círculos maiores se explora a movimentação lenta e contraída do corpo e a voz 

rápida e expandida (cantando a música nessas coordenadas); nos círculos 

menores explora-se a movimentação rápida e expandida juntamente com a voz 

lenta e contraída. Não é um exercício fácil, pois são vários comandos com 

coordenadas opostas. Ainda pode ocorrer um outro estimulo que é o do 

orientador do exercício, no nosso caso Humberto Lopes, que pode pedir 

variações vocais, explorando intenções. Esse jogo explora muito as 

possibilidades físicas, equilíbrio, respiração, distribuição e controle de energia, 
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ao mesmo tempo em que ele exige muita energia, ele também gera muita 

energia. É um ótimo jogo para trabalhar oposições de forças e de sentidos.  

 

Figura 13- ator do Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, Joelson Topete, executando o jogo de "ativação 
das oposições corpóreo-vocais" 

 

 

Figura 14 - Jogo "ativação das oposições corpóreo-vocal" 
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Todos esses exercícios foram desenvolvidos para a construção de uma energia 

e de uma expressividade que estamos chamando de expressividade caótica, 

que será abordada de modo mais aprofundado no capítulo seguinte.    
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CAPÍTULO III - A EXPRESSIVIDADE CAÓTICA  

 

As oposições entre o céu e a terra, o espírito e a 
natureza, entre o homem e a mulher, promovem a 

criação e a multiplicação da vida quando se descobre 
serem as diferenças complementares entre si. No 
plano das coisas visíveis, a oposição possibilita a 

diferenciação em categorias, pela qual se estabelece 
a ordem no mundo (I Ching: O Livro das Mutações, p. 

126) 

 

3.1 Teoria Quântica  

Na Grécia antiga, todos os saberes eram estudados juntos, não havia 

uma segregação do conhecimento, o universo era observado como um todo, a 

matemática, astrologia, a filosofia e religião não se encontravam separas. O 

objetivo girava em “torno da descoberta da natureza essencial ou da 

contribuição real das coisas” (CAPRA, 2008, p. 23). Essa compreensão do todo 

era chamada de physis, que tinha como objetivo “ver a natureza essencial de 

todas as coisas”, é este termo grego que deu origem à Física, que conhecemos 

hoje. Atualmente há algumas correntes que defendem esta forma de apreensão 

do conhecimento, levando em consideração a Totalidade do universo. 

Stephano Sabetti (1991), compreende a totalidade como uma revolução que 

aos poucos está acontecendo, entendendo revolução, vindo do latim revolvere, 

significando revolver “um retorno à natureza da totalidade, que é essência do 

nosso universo como um todo”, retorno a essa compreensão de mundo que 

tínhamos na Grécia Antiga. Essa revolução também se torna uma evolução: 

 A medida que tomamos consciência dos círculos de 
totalidade, o movimento da energia vital se torna uma espiral 
de evolução que nos leva a transcender nossos mundos 
pessoais e a atingir o reino da consciência universal, no qual 
todas as coisas são sentidas como uma só. Tanto na revolução 
como na evolução da totalidade, duas tendências se 
manifestam na vida do dia-a-dia: uma delas é a tendência rumo 
a integração; a outra, um movimento em direção a dissolução. 
(SABETTI, 1991, p. 9 -10)”    

 

 Aqui, trabalhamos na tendência da integração, e a expressividade 

caótica é a tentativa de alinhar arte e ciência, embora saibamos que arte seja 
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também uma ciência. Mas quando falo de ciência, estou me referindo às 

ciências naturais, da física, sobretudo da Física quântica, e neste capítulo 

analisarei seus aspectos sob a perspectiva da teoria do teatro quântico, 

compreendendo os princípios que o regem. Serão aqui explorados os princípios 

da Física quântica, sobretudo sobre seus aspectos filosóficos.  

Começaremos primeiramente por compreender em linhas gerais o que 

seria a Física Quântica, ela é a parte da física que estuda micropartículas 

(fótons, prótons, elétrons e nêutrons), é: “uma teoria que procura descrever 

fenômenos que se passa em dimensões atômicas e subatômicas, não 

observáveis diretamente por nossos sentidos, com conceitos construídos para 

descrever a natureza observada na escala humana” (GAZZINELLI, 2013, p. 

11), complementando ainda que: 

A mecânica quântica é uma teoria coerente que permitiu 
compreender a estrutura dos átomos e das moléculas e suas 
leis de combinação, o que resultou em imenso 
desenvolvimento da química, da bioquímica, da biologia e da 
psicologia” (2013, p. 15).  

 

A maioria das tecnologias que temos hoje foi idealizada graças à física 

quântica, é o que chamamos de nanotecnologia, que é a manipulação da 

matéria em escalas moleculares e atômicas.  

Se analisarmos por outro ponto de vista, veremos que para Capra a teoria da 

física quântica:  

[...] revela assim um estado de interconexão essencial do 
universo. Ela mostra que não podemos decompor o mundo em 
suas menores unidades capazes de existir 
independentemente. A medida que penetramos mais e mais 
dentro da matéria, descobrimos que ela é feita de partículas, 
mas essas partículas não são os ‘blocos de construção 
básicos’ no sentido de Demócrito e de Newton... Nas palavras 
de Niels Bohr, “partículas materiais isoladas são abstrações, 
sendo que suas propriedades só podem ser definidas e 
observadas através de sua interação com outros sistemas” 
(2008, p. 108) 

 

Isso nos aproxima ainda mais dessa teoria, pois não existe teatro sem 

inter-relações. Com esta afirmação de Capra, fica evidente que a Física 

Quântica está no nosso dia a dia e não é uma ciência tão distante e 
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incompreensível. O pesquisador em física e professor emérito da UFMG, 

Ramayana Gazzinelli (2013), escreveu um livro chamado: “Quem tem medo de 

física quântica?”. Nele, o autor faz um levantamento completo de todos os 

princípios que compõem essa teoria, afirma que a mecânica quântica41 é a mais 

importante construção científica do século XX.  

A teoria quântica é a teoria das inter-relações, ela “força-nos a encarar o 

universo não sob a forma de uma coleção de objetos físicos, mas em vez disso, 

sob a forma de uma complexa teia de relações entre as diferentes partes de 

um todo unificado.” (Capra, 2008, p. 109). Teoria esta, que está em 

consonância com o Princípio de Totalidade, que propõe, evolução, mudanças 

e com o conceito de matriz utilizado na base metodológica desta pesquisa. O 

pensador grego Heráclito, acreditava que o mundo era um eterno vir a ser, no 

qual tudo é fluxo, nada é permanente, e a realidade só existe no contínuo fluxo 

de mudanças, para ele:  

Todo ser estático baseava-se num logro; seu princípio 
universal era o fogo, um símbolo para o continuo fluxo e a 
permanente mudança em todas as coisas. Heráclito ensinava 
que todas as transformações no mundo derivam da interação 
dinâmica e cíclica dos opostos, vendo qualquer par de opostos 
como uma unidade. (apud. CAPRA, 2008, p. 24) 

 
 

Este é o espirito do teatro, contínuos fluxos de mudanças, movimentos 

que derivam da inter-relação das ideias de energias, para Capra (2008), 

mudança e movimento são a essências das coisas, são a força geradora da 

matéria, e se nós somos feitos de matéria, logo somos feitos de mudanças e 

movimentos, por isso podemos ser entendidos como matrizes de um grande 

sistema. 

 

Max Karl Ernest Ludwig Planck, físico e matemático alemão descobriu 

em 1900, em uma experiência com a luz, que a energia da luz não era contínua, 

assim como era considerada na física clássica, que era vista como uma onda 

eletromagnética. Para ele, a luz é constituída de pequenos “pacotes” de 

                                                           
41 A Física quântica também pode ser compreendida como mecânica quântica, alguns autores 

quando se reposta a esta teoria, por vezes chamam Física Quântica, outras vezes Mecânica 
Quântica.   
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energia, que ele convencionou a chamar de quantum. Segundo Amit Goswami, 

a “quântica” deriva do latim quantum, em que: 

 

A palavra quantum significa uma quantidade discreta; um 
quantum de energia é um grupo indivisível discreto de energia, 
porém a física quântica abrange muito mais do que grupos 
discretos de energia... a física quântica lançou a 
descontinuidade e a indeterminação no cenário da física (2008, 
p.27) 

 

Hoje, conhecemos o quantum, que é uma partícula de luz, como fóton, 

este nome que foi dado por Einstein em 1905. Por conta desta descoberta Max 

Planck ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1918, e é considerado o pai da 

teoria quântica. Vejamos a baixo alguns esquemas que mostram o fóton na 

estrutura molecular e como para os físicos ela é compreendida. 
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3.2 Teatro Quântico  

Compreendendo a física quântica, temos margem para refletir sobre o 

Teatro quântico, proposto pelo pesquisador Rubens Brito, na sua tese de livre 

docência intitulada: “Teatro de Rua: Princípios, elementos e procedimentos, a 

contribuição do Grupo de Teatro Mambembe (SP)”, defendida em 2004, pela 

Unicamp. 

Brito define o teatro sendo observado\realizado por três vieses de 

possibilidades: 

 1 Cena teatral absoluta (CTA) –espaço-tempo cênico absoluto 

 2 Cena teatral relativa (CTR) – espaço-tempo cênico relativo 

 3 Cena teatral quântica (CTQ) – espaço-tempo cênico quântico  

O autor define a Cena Teatral Absoluta como: 

Espaço-tempo cênico absoluto é o palco ou área de atuação 
cuja posição e distância é a mesma para todos os 
espectadores, proporcionando assim um único ponto de vista 
do público sobre ele, e cuja medida de intervalo e de tempo do 
espetáculo terá o mesmo resultado para todos os 
espectadores, em qualquer mensuração. (2004, p.163). 
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E a Cena Teatral Relativa como: 

Espaço-tempo cênico relativo é o palco ou área de atuação 
cujas posições e distâncias serão percebidas de maneiras 
diferentes por todos os espectadores, proporcionando assim 
vários pontos de vista do público sobre ele, e cuja medida de 
intervalo de tempo do espetáculo será diferente para cada 
espectador, em qualquer mensuração. (2004, p.163, 164). 

 

Já a Cena Teatral Quântica é: “o espaço-tempo cênico relativo que se 

apresenta de forma a-sequencial, proporcionando assim um espetáculo 

diferente para cada um dos espectadores” (2004, p.164).  

Em nossa pesquisa nos aprofundamos na compreensão destes 

conceitos, sobretudo da Cena Teatral Quântica. Para tais definições, Brito se 

atém ao entendimento do tempo-espaço42. Estes elementos, historicamente já 

fazem parte da representação teatral, como coloca Jean-Pierre Ryngaert:  

 

Desenrola sempre “aqui e agora” (espaço e tempo da 
representação) para falar, geralmente, de um “alhures, outrora” 
(espaço e tempo da ficção). Todas as variações são possíveis 
a partir dessa figura básica.” (RYNGAERT apud BRITO, 2004, 
p. 119).  
 
 

Nossa primeira abordagem será no sentido de compreender cada um 

(espaço e tempo) isoladamente, no segundo momento estarão completamente 

interligados. Para a compreensão de espaço, partindo da análise de Rubens 

Brito temos as seguintes medidas: “o jogo dos eixos (profundidade, 

lateralidade), a distância (recuo ou aproximação), as proporções e os ângulos 

visuais (concentrados ou panorâmicos)” (BRITO, 2004, p. 101). Dependendo 

do espaço que está sendo utilizado (círculo, semi-arena, palco elisabetano ou 

outros) cada espectador terá um ponto de vista específico. Para Brito “esse é o 

conjunto de elementos espaciais à disposição do artista teatral para a 

determinação dos procedimentos a serem efetivados para a criação do 

espetáculo de rua” (2004, p.103), a estes ele ainda pode acrescentar outros 

elementos que completam o conjunto, que dizem respeito à posição, 

deslocamento e posicionamento, que ele chama de áreas e planos.  

                                                           
42 Termo retirado da física. 
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Abaixo temos um exemplo de áreas e planos, na convenção de um palco 

italiano, se concretizando por nove áreas e quatro planos. Sendo: E= Esquerda, 

D= Direita, C= Centro, M= Meio, A= Alta e B= Baixa; o 1º Plano corresponde 

ao primeiro bastidor, o 2º Plano, ao segundo bastidor, o 3º, ao terceiro e o 4º 

Plano corresponde ao último bastidor ou fundo do palco. 

 

 

Figura 15 - gráfico proposto por Rubens Brito, extraído de sua tese de livre docência 

 

Agora, quando falamos de um espaço cênico em círculo estes planos 

ganham outras proporcionalidades, teremos que levar em consideração latitude 

e longitude. Sendo: “1) Os círculos A (maior), B (médio) e C (menor) 

correspondem à aplicação do conceito de latitude terrestre; o círculo A 

corresponde ao primeiro plano, o B ao segundo plano e o C, ao terceiro 

plano; 

2) As quatro diagonais N-S, Ne-So, L-O e Se-No correspondem à aplicação do 

conceito de longitude terrestre; essas diagonais, ao se entrecruzarem, 

produzem as vinte e quatro áreas do espaço cênico da arena total.” (BRITO, 

2004, p. 107) 
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Figura 16 - gráfico proposto por Rubens Brito, extraído de sua tese de livre docência 

Podemos observar que o espaço cênico em círculo ou arena total, como 

prefere Brito (2004), tem uma maior área de atuação, se tornando assim mais 

complexo. 

Até 1514, o tempo era considerado “independente e completamente 

separado do espaço” (HAWKING apud BRITO, 2004, p. 122), e até 1905, era 

tido como tempo absoluto, sendo que “a medida de intervalo de tempo entre 

dois eventos terá o mesmo resultado, em qualquer mensuração” (HAWKING 

apud BRITO, 2004, p. 122). Todavia, para analisar o tempo-espaço teatral, Brito 

adota outros conceitos tais como: espaço absoluto, tempo absoluto, espaço 

relativo e tempo relativo. Teremos então: 

 Espaço absoluto: “um corpo que ocupa uma posição absoluto 

no espaço” (HAWKING apud BRITO, 2004, p. 121); 

 Espaço relativo: “as posições dos eventos e a distância eles 

serão percebidas de maneiras diferentes por observadores 

distintos” (HAWKING apud BRITO, 2004, p. 126); 

 Tempo relativo: “cada observador tem sua própria medida de 

tempo, tal como registrada pelo seu relógio.” (HAWKING apud 

BRITO, 2004, p. 126). 

Brito (2004) acredita que consciente ou inconscientemente o artista 

projeta em cena o conhecimento cientifico sobre o tempo e o espaço. Hoje 

depois da publicação em 1915 da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, 
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podemos considerar que o tempo e o espaço não são completamente isolados, 

eles se combinam resultando em um só tempo-espaço. Sobre isso Brito conclui: 

Em outras palavras, a posição de um corpo no espaço é 
relativa: depende do ponto de vista do observador. Não existe 
posição certa e posição errada. O mesmo se diz em relação ao 
tempo: não existe mais o tempo mais preciso e o menos 
preciso; cada observador estabelece o seu tempo e o seu 
espaço para um determinado evento. Mais ainda: a uma 
alteração do espaço corresponde uma alteração no tempo; 
espaço e tempo formam uma única identidade! (BRITO, 2004, 
p. 127)  

 

Se valendo deste conceito e de que “a luz só pode ser emitida ou 

absorvida em pacotes separados, denominados quanta” (HAWKING apud 

BRITO, 2004, p. 149), Constata-se que a luz é emitida ou absorvida de forma 

descontinua. Na tentativa de aproximar estes conceitos da Física com o Teatro, 

Brito concatena essas ideias com o processo de comunicação: emissão-canal-

recepção. Onde o emissor é o ator, o canal é a cena e o receptor é o público. 

Rubens Brito defende, então que, no teatro para nos aproximarmos da 

teoria da física quântica, a forma de emissão-recepção, deverá ser 

descontinua, em pacotes separados, sendo estas partes o fragmento de um 

todo: “os fragmentos traduzem a forma descontinua da emissão\recepção da 

cena teatral ou a descontinuidade traduz a forma fragmentária da 

emissão\recepção da cena teatral.” (Brito, 2004, p.155). Para que isto aconteça 

é preciso que o espaço-tempo cênico seja quântico, onde o espectador: 

 Receba não o espetáculo todo, mas, fragmentos, partes do 
espetáculo...que o espetáculo seja emitido... 
descontinuamente... e que também seja recebido assim... 
descontinuamente ... e que ele, o espectador, não tenha a 
menor certeza de onde virá o próximo pacote, digo, fragmento 
e nem quando virá, aliás... e que ele, o espectador, juntando 
todos os fragmentos que recebe, possa criar a sua própria 
história... a sua história particular do espetáculo... uma história 
só dele... cada um dos espectadores também junta os seus 
fragmentos e cria sua própria história...seu próprio 

espetáculo...” (BRITO, 2004, p.161).    

 

Para a cena teatral quântica, temos a estrutura cênica mais complexa, 

pois “para caracterizar um espaço-tempo cênico quântico é necessário que as 
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cenas que compõem um espetáculo – que se utiliza do espaço-tempo cênico 

relativo – sejam apresentadas e\ou recebidas (pelo público) de forma não 

sequencial.” (Brito, 2004, p. 164). Se valendo de que:  

Existe uma diferença fundamental e definitiva entre ambos: 
enquanto o palco italiano sempre propõe ao público um 
espaço-tempo absoluto, a arena total e todas as suas 
variações oferecem ao público, no mínimo, um espaço-tempo 
relativo e, no máximo, um espaço-tempo quântico. Jamais um 
espaço-tempo absoluto. (BRITO, 2004, p. 175) 

 

Podemos dizer, então que, o teatro quântico pode ser constituído de 

espetáculos apresentados em espaços cênicos urbanos, ou seja, teatro de rua, 

pois estes se utilizam de um espaço-tempo cênico relativo. A maioria dos 

espetáculos de rua se dá em semi-arena, arena total ou até mesmo em espaços 

não demarcados como é o caso do espetáculo “Dom Quixote que Roda” do 

Grupo Teatro que Roda de Goiânia - GO, dirigido por André Carreira. O citado 

espetáculo é um espetáculo itinerante e se vale do que o diretor chama de 

“Teatro de invasão”. 

 

Figura 17 - imagem retirada do Google imagens do espetáculo "Dom Quixote que Roda" 
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Figura 18 - imagem retirada do Google imagens - Cena de Dom Quixote e Sancho Pança. 

 
Outro exemplo é o espetáculo Tudo está organizado para que nada 

aconteça - Cia. Humbalada de Teatro da cidade de São Paulo, que se constitui 

num grande cortejo que vai juntando pessoas e os atores vão contando 

situações do cotidiano de forma muito engraçada e crítica. O espetáculo 

termina quando os três atores se conduzem a uma parada de ônibus e entram 

no primeiro ônibus que passa.   

 

 
Figura 19 - imagem retirada do Google imagem do espetáculo " Tudo está organizado para que nada 

aconteça " 
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Estes são exemplos de espetáculos que se organizam junto com a 

cidade, que se relacionam com o espaço-tempo quântico. Sem estas relações 

não existiria o teatro de rua. 

 
Neste sentido, o intuito deste trabalho é entender as relações que se 

estabelecem no espaço cênico urbano, que partem, objetivamente, do modo 

como o ator se prepara para atuar neste espaço, tão caótico, diverso, difuso, 

confuso e potente que é a rua. Estas relações só acontecem quando o ator se 

prepara e se disponibiliza a encarar este universo quântico, recheado de 

incertezas e possibilidades. Se o ator atuará em um espaço assim, defendemos 

que sua preparação seja caótica, que ele passe pelo “pré-caos”, e se prepare 

para essa difusão de energias que irão se estabelecer. E é assim que 

entendemos a expressividade do ator que está na rua, caótica.  

No tópico seguinte iremos compreender um pouco sobre o caos e os 

sistemas caóticos, com isso poderemos continuar desenvolvendo a teoria de 

um ator com uma expressividade caótica. 

 
3.3. Caos  
 

Um proverbio chinês diz: “se nós não mudarmos de direção, é provável 

que acabemos chegando exatamente no mesmo lugar de onde partimos”43. Em 

nossa pesquisa teatral, estamos sempre buscando novos caminhos, novos 

estímulos, e quando falo de caótico não estou me relacionando ao termo só de 

uma forma, como é utilizada no cotidiano, em seu sentido pejorativo, de 

confusão, bagunça, e sim no sentido de suas múltiplas possibilidades, e dentre 

elas, como uma forma de se organizar, de criar. Se buscarmos a palavra caos 

no dicionário Aurélio, ele nos mostrará três sentidos associados para esta 

palavra: 

 1.Vázio obscuro e ilimitado que antecede, e teria propiciado, a 
geração do mundo. 2.Grande confusão ou desordem. 3.Fís. 
comportamento praticamente imprevisível exibido em sistemas 
que têm evolução temporal extremamente sensível a variações 
em suas condições iniciais.44 

 

                                                           
43 Proverbio retirado do livro O ponto do caos, de Ervin Laszlo. (2011, p. 21.) 
44 Dicionário Aurélio online: http://www.aureliopositivo.com.br/ acessado em 16\04\2014  

http://www.aureliopositivo.com.br/
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Por outro lado se buscarmos explicações em obras relacionadas à física, 

as definições serão mais precisas e mais próximas do que queremos 

pesquisar.  Bergé, Pompeu e Dubois-gance (1996), pesquisadores da área de 

física, em sua obra “Dos ritmos ao Caos” afirmam que Henri Poincaré (1854-

1912) foi um dos primeiros cientistas a estudar os sistemas dinâmicos, e é o 

inventor das propriedades essenciais do caos, este por sua vez tentou explicar 

o caos a partir de progressões aritméticas, o que no caso desta pesquisa não 

é o foco. Atualmente, outros pesquisadores da física já começam a assimilar 

conceitos físicos com objeções filosóficas, e este caminho nos interessa mais. 

Podemos aqui citar o grande estudioso húngaro Ervin Laszlo (2011), que dentre 

tantas obras escreveu: “O Ponto do Caos”, neste, o autor explica que:   

  

 O caos na moderna teoria sistêmica define o estado de um 
sistema no qual seus ciclos e processos estáveis dão lugar a 
um comportamento complexo, aparentemente desordenado, 
governado pelos chamados atratores estranhos ou caóticos. 
Nesse estado, o sistema responde até mesmo a minúsculas 
flutuações, às vezes imensuravelmente pequenas. (2011, p. 7)   
 

 
Complementando ainda que: 
  

Um ponto de caos, por sua vez, é o ponto crucial da mudança 
irreversível na evolução de um sistema no qual as tendências 
que levaram esse sistema ao seu estado atual colapsam e ele 
não pode mais retornar aos seus estados e modos de 
comportamento anteriores: ele é lançado irreversivelmente em 
uma nova trajetória que levam ou ao colapso ou a um avanço 
revolucionário em direção a uma nova estrutura e a um novo 
modo de operação (2011, p. 7)  

 

Faço aqui uma analogia, comparando esses sistemas ao laboratório de 

criação do ator, pois a partir de um estímulo inicial, são desenvolvidas 

experiências irreversíveis, que, ou estagnam, quando alcançam um objetivo ou 

tornam-se novos pontos de caos, por exemplo, quando no grupo fazemos o 

exercício de “ativação da oposição corpóreo-vocal”, nos encontramos em 

um sistema completamente caótico, nosso ponto de partida é começar a cantar, 

e a cada círculo que passamos são gerados novos pontos de caos que vamos 

abrindo, e novas experiências vão surgindo. O exercício nos dá possibilidades 

infinitas, a sensação de nunca terminar, deve permanecer na memória corporal 
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do ator. Estando na rua, nós atores, nos tornamos pontos de caos para cada 

um dos transeuntes\espectadores, que estão nos assistindo. A cada nova ação 

que fazemos geramos novos comportamentos\reações nos espectadores e 

esta não é apenas uma relação entre ator e espectador, os atores também vão 

recebendo novos estímulos dos espectadores e da cidade. O espetáculo na rua 

é sistemicamente caótico, porém é a partir de um caos (cidade) em relação com 

outro caos (espetáculo), que a cidade por alguns minutos se ordena para 

àquela ação, se transformando em espaço cênico teatral.  

 

Para tanto, nesta pesquisa adoto o sentido defendido pela física, que 

propõe o caos como o ponto de partida no processo de construção teatral. 

Entendendo que para sistemas caóticos temos: “a instabilidade; probabilidade; 

e irreversibilidade” (PRIGOGINE, 2002, p. 52) e que:  

  

O caos é sempre a consequência de fatores de instabilidade. 
O pendulo, na ausência de atrito, é um sistema estável, mas, 
curiosamente, a maior parte dos sistemas de interesse para a 
física, quer de mecânica clássica quer de mecânica quântica, 
é de sistemas instáveis. Neles, uma pequena perturbação 
amplifica-se, e trajetórias inicialmente próximas divergem. A 
instabilidade introduz novos aspectos essenciais. 
(PRIGOGINE, 2002, p. 12) 
 

 
É esta instabilidade que produz novos aspectos e que se aproximam da 

preparação corporal dos atores. Para isto basta levarmos em consideração 

que: “a instabilidade e o caos são o ponto de partida para uma reformulação da 

dinâmica que inclua probabilidades e instabilidade” (PRIGOGINE, 2002, p.53), é 

o que nos interessa! 

Vale lembrar que no início de um processo de preparação corporal, 

sabemos do ponto de partida, temos um primeiro impulso, porém fatores que 

se desencadearão após um momento de instabilidade é que mostrarão outros 

caminhos, novas possibilidades. Esta situação, amplia o campo de 

probabilidades, é o espaço de trabalho do ator, espaço sem limitações.  

Quando o grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar propõe exercícios que 

mexem com a instabilidade do equilíbrio, ele está provocando uma situação 

caótica, dissipando assim energia. Tal afirmação pode encontrar respaldo nos 

conceitos físicos de Ilya Prigogine, quando afirma que:  
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Um dos aspectos mais espetaculares desse novo 
comportamento é a formação de estruturas de não-equilíbrio 
que só existem enquanto o sistema dissipa energia e 
permanece em interações com o mundo exterior. Eis ai um 
evidente contraste com as estruturas de equilíbrio, como os 
cristais, que uma vez formados podem permanecer isolados e 
são estruturas ‘mortas’, que não dissipam energia. O exemplo 
mais simples de estrutura dissipativa que podemos evocar por 
analogia é a cidade. Uma cidade é diferente do campo que a 
rodeia; as raízes dessa individualização estão nas relações 
que ela mantém com o campo adjacente: se estas fossem 
suprimidas, a cidade desapareceria. (PRIGOGINE, 2002, p. 21 
e 22.) 

 

O corpo do ator que trabalha no espaço cênico da rua precisa estar em 

consonância, com essa energia da cidade, pois será este o corpo que trará aos 

olhos do espectador a magia ao espaço cênico teatral, transformando a cidade 

em um grande espaço teatral.  

 
A preparação que é realizada em sala, por mais que repitamos a mesma 

sequência, não será o mesmo espetáculo quando levarmos para a rua, pois 

como dito acima, as cidades têm um ritmo e energias próprias. O espetáculo 

trabalhado em sala nunca será o mesmo realizado na rua. A arte teatral já tem 

essa característica e um espetáculo não é sempre igual ao outro, porém 

quando fazemos na rua, temos vários fatores que podem surgir, que com uma 

probabilidade mínima poderia acontecer em um espaço fechado, como a 

aparição de um cachorro, a chuva, um carro de som. Esses imprevistos que só 

a rua tem e esta sensação de começar e não saber como terminará tanto nos 

aproxima da definição de caos, como do Princípio da Incerteza, proposto por 

Heisenberg45. No estudo da microfísica, fica impossível descrever com exatidão 

o tempo-espaço simultaneamente de uma partícula, obtendo a precisão de um, 

fica impossível obter a precisão de outro, veja: 

 

Quando medimos a posição e a velocidade de uma partícula, 
há sempre uma incerteza em cada uma das medidas; quanto 

                                                           
45 Werner Karl Heisenberg, famoso físico alemão, nascido em 5 de dezembro de 1901, em 

Wurzburgo, ficou mais conhecido por ter desenvolvido o Princípio da Incerteza, um dos 
principais pensadores da Física Moderna, ganhou o Prêmio Nobel em Física em 1932, e foi 
coordenador da construção da bomba atômica no regime de Hitler. Fonte: “Física y Filosofía: 
Wener Heisenberg: 1958, ed. Epublibre” 
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maior for a precisão na medida da posição, maior será a 
incerteza na medida da velocidade e vice-versa. Podemos 
determinar a velocidade com infinita precisão, mas, então, a 
posição será totalmente incerta. (GAZZINELLI, 2013, p. 85) 
 

 
Este Princípio da Incerteza rege nossos dias, nosso fazer. Não podemos 

saber com precisão o que nos acontecerá, daqui a alguns minutos, podemos 

prever e ter a certeza que vamos à cozinha beber um copo de água, porém não 

podemos saber quanto tempo levaremos para ingerir água. E mesmo tentando 

descobrir, não teremos uma resposta exata, será uma probabilidade, como 

explica Gazzinelli: 

 

Tome como exemplo uma bola de futebol de 22 cm de diâmetro 
e 0,450kg de massa e suponha que, quando chutada, ganhe a 
velocidade de 70km\h, cerca de 20 m\s, típica num jogo de 
futebol. Se a velocidade for determinada com uma precisão de 
5%, ou seja, de 1 m\s, a imprecisão na posição da bola pelo 
princípio de incerteza, será de 1,5 x 10¬³³m; em outras 
palavras, você precisaria determinar a posição da bola até a 
33ª casa decimal para obter um algarismo duvidoso! Mesmo 
com os aparelhos mais modernos, poucas grandezas físicas 
são determinadas com mais do que seis ou sete algarismos 
significativos. (2013, p. 87.)  
 

 

 Podemos citar outro exemplo mais corriqueiro, exposto pelo mesmo 

pesquisador em física: 

 

É bem conhecido nas ciências, inclusive nas ciências humanas 
e sociais, o efeito do observador sobre o objeto observado. 
Muitas vezes, em pesquisas de psicologia e sociologia, o 
investigador induz o entrevistado a dar respostas que não 
correspondem a suas ideias, motivações ou hábitos e interfere, 
dessa forma no fenômeno pesquisado; você já deve ter visto 
críticas a certas pesquisas eleitorais que fazem isso 
intencionalmente para melhorar a posição de determinado 
candidato. (2013, p. 87)       

 
 

Existem probabilidades, este é outro princípio que foi desenvolvido por 

Niels Bohr, com quem Heisenberg trabalhou durante muitos anos, princípio que 

foi de encontro com o determinismo da física clássica:  

 

Na teoria quântica moderna, tal conceito assume nova forma: 
é formulado quantitativamente como probabilidades e sujeito a 
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leis da natureza que são expressas matematicamente. As leis 
da natureza formuladas em termos matemáticos não mais 
determinam os próprios fenômenos, porém a possibilidade de 
ocorrência, a probabilidade de que algo ocorrerá.  
(HEINSEMBERG apud MILARÉ, 2010, p. 132)  
 

 
Se levarmos em consideração que a expressividade caótica se 

estabelece através da relação entre as diferentes energias do ator, 

transeunte\espectador e espaço urbano caótico, e que, para a física moderna: 

“Todas as partículas podem ser transmutadas em outras partículas; elas podem 

ser criadas da energia e podem desfazer-se em energia... a totalidade do 

universo parece-nos como uma teia dinâmica de padrões inseparáveis de 

energia” (Capra, 2008, p.67), então, nós podemos dizer que a pesquisa do 

Grupo Quem Tem Boca é pra Gritar caminha nesta direção. 

 

3.4. Expressividade Caótica 
 

A expressividade caótica é a relação entre saberes, energias, 

influências, memórias e lugares presentes no corpo do ator, que se 

estabelecem\relacionam no espaço cênico da rua e com os 

transeuntes\espectadores, que por sua vez, também têm seus saberes, 

energias, influências, memórias e fluxos próprios. Ela aborda princípios, dentre 

os quais o principal deles é a elaboração da energia do ator que se relaciona 

com o tempo-espaço urbano caótico, diversificado por conta da poluição 

sonora, a verticalidade e horizontalidade dos prédios, o trânsito, os vendedores 

ambulantes, e com os transeuntes\espectadores, que até então, não 

esperavam se deparar com um espetáculo. 

Segundo Humberto Lopes46, encenador e ator do Grupo Quem Tem Boca é Pra 

Gritar: 

Diante do “caos” urbano se estabelece um possível 
entendimento e reciprocidade entre o trabalho desenvolvido 
em sala que, partiu da construção de uma “energia” para o 
trabalho do ator, e é essa “energia” que permite um reinventar 
Urbano–Caótico–Corpóreo-Energético. A elaboração dessa 

                                                           
46 Em entrevista gravada em setembro de 2013. 
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energia em sala parte de matrizes corporais presentes em 
algumas manifestações populares nordestinas como, coco de 
roda, cavalo marinho e maracatu, que constroem bases físicas 
de enraizamento (coco de roda e cavalo marinho) e equilíbrio 
precário (caboclo de lança do maracatu), buscando uma 
sintonia e uma relação possível quando se está na rua, 
considerando também a horizontalidade, a verticalidade e o 
movimento irregular, difuso e confuso da rua, fazendo com que 
o ator do Quem Tem Boca construa sua expressividade 
caótica, permitindo uma desconstrução do gesto cotidiano, 
reorganizando e construindo um gestual que reorganizará e 
estabelecerá estruturas bases para o que chamo de “pré-caos”, 
reelaborando estruturas corporais, não codificas, que 
comporão os personagens, e que, ao mesmo tempo, cria uma 
energia que se reorganiza e se relaciona no exato momento da 
ação teatral. (LOPES, 2013) 

    
 

A expressividade caótica não pertence só ao ator, ela é também uma 

relação entre as histórias múltiplas47 que colapsam no momento cênico. São 

contextos múltiplos, caóticos que relacionam e elaboram uma nova energia 

para àquele momento. É a relação entre os três: ator caótico, espaço urbano 

caótico e os transeuntes com suas múltiplas histórias de vida, que gerará o que 

estamos chamando de expressividade caótica.    

 

Para compreendermos melhor a expressividade caótica, utilizaremos 

como referência o processo energético realizado em um dos espetáculos do 

Grupo de Teatro Quem Tem Boca é Pra Gritar, em que discutimos a respeito 

                                                           
47 Segundo Stephen Hawking na obra “O universo numa casca de noz” Feynman compreende: 

“Como o universo vai lançando dados para ver o que seguirá, não tem uma só história, como 
se poderia esperar, mas sim deve ter todas as histórias possíveis, cada uma delas com sua 
própria probabilidade”. (2001, p. 22). 
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da preparação corporal do ator que vai para rua, perpassando por dois eixos 

fundamentais: o processo energético e a relação com o espaço urbano.  

No espetáculo Cancão, Malazarte e Trupizupe o grupo utilizou de vários 

elementos para a construção da energia da cena. Falarei agora um pouco mais 

sobre o trabalho do grupo. O processo enérgico se dá em cinco etapas. A 

primeira parte diz respeito ao alongamento do corpo, necessário para que não 

haja contusões ou lesões futuras. Todo o processo é realizado coletivamente, 

em círculo, com todos os atores se olhando e realizando a função juntos, 

respeitando o tempo físico48 de cada um (geralmente o grupo como um todo 

leva uma média de 40 a 60 segundos, em cada posição de alongamento). Na 

segunda parte é realizado o aquecimento vocal, onde cada um tem uma 

sequência independente - mesmo assim a relação conjunta é mantida -, são 

realizados exercícios de respiração e de vocalizes.  

Na terceira parte, inicia-se o aquecimento corporal aliado ao vocal. Toda 

a preparação é guiada por músicas de ritmos diferentes, e para esta parte, 

temos uma sequência de músicas do folguedo popular nordestino, que se 

fragmentará na quarta e quinta fase. São quatro músicas que contribuem 

bastante no processo energético. A primeira delas, fazendo parte da terceira 

etapa, é um coco de embolada, em que não dançamos a música, mas somos 

influenciados pelo ritmo a iniciar o processo de enraizamento, que diz respeito, 

ao exercício de imaginarmos nossos pés com raízes que penetram e deixam o 

chão, partindo de impulsos do Koshi. Esse enraizamento toma conta de todo o 

corpo, passeando principalmente pela coluna. Numa segunda fase deste, 

também experimentamos raízes saindo de outras partes do corpo: mãos, 

joelho, ombro e pelves. Além do enraizamento, trabalhamos o equilíbrio 

precário ou extracotidiano. Como diz Barba, “a busca de um equilíbrio 

extracotidiano exige um esforço físico maior: mas é a partir deste esforço que 

as tensões do corpo se dilatam e o corpo do ator nos parece vivo antes mesmo 

que ele comece a se expressar” (2012, p. 92). Este é um dos nossos objetivos, 

possibilitar um corpo expressivo.  

                                                           
48 Tempo físico diz respeito ao limite corporal, entendendo que nem todos os integrantes têm a 

mesma resistência, acontecendo aí tempos diferentes na satisfação de cada corpo.  
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Na quarta fase, utilizamos um forró de rabeca, onde somamos ao 

trabalho anterior, uma soltura total do corpo, no qual podemos brincar com 

figuras corporais populares (ex. jeitos diferentes\engraçados de dançar, imitar 

o boi dos folguedos que tenta pegar alguém, imagens corporais de gerem duplo 

sentido...), além de alguns exercícios improvisados que surgem no momento, 

trazendo fortemente o cômico, pois ele é crucial no nosso processo. Os jogos 

improvisados geralmente trabalham impulso, força\resistência, criatividade e 

puia.  

Na quinta parte, dançamos um cavalo marinho49. São duas músicas, na 

primeira fazemos o mergulhão, momento da dança que é um desafio 

improvisado, pois dentro de um tempo determinado (compasso quaternário). 

Em círculo, um brincante desafia o outro com possibilidades\habilidades 

corporais, ativando a agilidade e criatividade. Isso se torna um desafio para 

cada um, uma vez que se tem um tempo muito curto para desafiar o outro com 

peripécias corporais. Os movimentos mais comuns são: piruetas, giros e 

rasteiras, chutes, movimentos sensuais, partes do folguedo ou trejeitos do 

desafiado ou de outrem, além do passo tradicional do mergulhão. 

Todo esse processo contribui para potencializar, dilatar o corpo do ator 

que compartilhará esta energia produzida no processo energético em sala, com 

o público e o espaço urbano. Esta energia fica incubada, subjetivamente, no 

que convencionamos chamar de janela do pré-consciente. Uma vez incubada, 

podemos abrir a janela quando precisarmos. É uma imagem que utilizamos, na 

tentativa de manipular a energia que construímos. Na rua todos os elementos 

influenciam, quando falamos da relação com o espaço urbano. E o ator dialoga 

não só com as pessoas, mas com o ônibus, com o carro de som, com o 

cachorro, com a chuva, com o sol escaldante do nordeste, com a velocidade e 

                                                           
49 Segundo Ana Caldas: “O Cavalo Marinho é uma brincadeira popular - uma forma de Teatro 

de Rua - que reúne também, tal como o Bumba-meu-boi, música, dança e poesia. O folguedo 
acontece, principalmente, na região da Zona da Mata do Pernambuco... A disposição espacial 
é uma roda fixa, formada pelo Banco – como são chamados os músicos – e pelo público ao 
redor, que interage no espetáculo. O fio condutor da brincadeira é traçado pela música e pelo 
canto, executados pelo Banco, formado por uma rabeca, um pandeiro, uma ou duas bajes 
(reco-reco) e um mineiro (ganzá). Normalmente, quem toca o pandeiro canta as toadas e os 
outros sempre respondem em coro. Duas das figuras do Cavalo Marinho, Mateus e Bastião, 
também enriquecem a música, percutindo uma bexiga de boi em seu próprio corpo, do início 
ao fim da brincadeira. Os brincantes são, em sua maioria, cortadores ou ex-cortadores de 
Cana....” (2009, p. 34). 
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a multiplicidade fragmentada de informações. No momento em que o 

espetáculo acontece na rua o ator precisa ter consciência disso, para que possa 

dialogar com estes fatores que são múltiplos e caóticos, assim como o corpo 

do próprio ator é quântico, caótico e potencializado.  

Entendendo-se ator quântico como o proposto pelo Centro de Pesquisa 

Teatral SESC Vila Nova, dirigido por Antunes Filho, onde seus atores 

desenvolveram uma cartilha explicando o desempenho dos mesmos: 

 Ator quântico é definido como “aquele que trabalha por meio 
das energias e para o qual tudo é interconexão”, e esclarece: 
“Movimento, fluxo e mudança, características do misticismo; 
probabilidade, incerteza, complementaridade, características 
da física quântica, são, também, características do ator 
quântico. Todo ato que ele pratica em cena tem por base essas 
características”. (MILARÉ, 2010, p. 136) 

 

A relação com o espaço que se estabelece na rua é de fundamental 

importância. O grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, em suas apresentações, 

utiliza a estrutura do espaço cênico em roda, o que proporciona ao espectador 

múltiplas possibilidades de receber\perceber o espetáculo. Segundo Rubens 

Brito: “Se a cena é recebida por pontos de vista distintos, o processo de criação 

do espetáculo deve levar em conta essa condição”, (2004, p. 145). Por isso 

defendemos a multiplicidade do processo de criação, sem limites, defendemos 

uma desordem experimental como diz o pesquisador Silvio Zambone: “fazer 

para ver o que vai dar” (1998, p. 45). A rua precisa que o ator esteja preparado 

para os desafios, para os riscos, e essa desordem experimentada no processo 

de criação coaduna e se relaciona com o caos presente nas cidades - mesmo 

sendo um caos ordenado.  
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Considerações Finais  
 

Era uma manhã de terça feira, do ano de 2013, estava muito angustiada 

com o turbilhão de informações que rodeavam minha cabeça, se passara um 

semestre e muitos que estavam ao meio redor não acreditavam nessa “loucura” 

de misturar teatro de rua e física quântica, era um desafio e tanto. Estava quase 

acreditando que realmente fosse uma “loucura” proposta pelo meu orientador 

Robson Haderchpek e aprovada pelo meu companheiro Humberto Lopes. 

Respirei e criei coragem, fui conversar com meu orientador sobre as 

informações que me atormentavam, e ele olhou para mim e disse que esse era 

o meu desafio: “todos nós temos uma missão, e esta é a sua missão!”. Saí de 

lá mais confusa do que havia chegado, e me entreguei ao pranto, chorei como 

uma criança que tem seu doce roubado. Depois de alguns soluços, abracei esta 

‘missão’, que corajosamente foi iniciada por Rubens Brito, e encarei o desafio 

de compreender melhor o que seria o Teatro Quântico, um estudo tão complexo 

e ao mesmo tempo tão coerente com o nosso fazer.  

Primeiramente tinha que entender quais eram minhas incertezas? 

Compreender o processo de preparação do ator que vai a rua! O que faz com 

que um transeunte se transforme em espectador? O que faz este espectador 

permanecer rompendo sua rotina para permanecer ali assistindo teatro? Para 

mim a resposta é clara: corpos de atores preparados e potencializados 

energicamente!  

Concordo com Jussara Trindade (2014) quando afirma que é a música 

que atrai primeiramente, o transeunte para o espaço cênico, porém ele é 

estimulado a continuar, porque existem corpos diferenciados (atores) que 

atraem e se comunicam com outros corpos (transeuntes\espectadores). É a lei 

da atração, contudo, para que isso aconteça, é preciso um treinamento e uma 

compreensão do espaço em que estes corpos estão inseridos.  

É na tentativa dessa compreensão que me debrucei nesta pesquisa junto 

ao Grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. Precisaria fazer um levantamento de 

que elementos fazem parte da preparação de um ator para rua, conhecer o 

espaço cênico e compreender as relações que fazem parte da rua.  Por isto 

este trabalho se encontra dividido em três partes: EU VIM PRA RUA BRINCAR 
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DE RODA; QUEM TÁ NA RUA É PRA GRITAR e A EXPRESSIVIDADE 

CAÓTICA.  

Na primeira parte do trabalho fiz um levantamento de quais elementos 

fazem parte do Teatro de Rua, e como estes são explorados na preparação 

dos atores. Encontrei alguns pontos em comum, que acredito serem essenciais 

ao treinamento do ator. Parti das experiências do grupo Quem Tem Boca é Pra 

Gritar e descobri que outros grupos também se utilizam das mesmas técnicas. 

Contudo posso chegar à conclusão de que a preparação do ator que está na 

rua passa por uma experiência vivenciando no mínimo: dramaturgia, 

musicalidade, circo, dança, verticalidade e horizontalidade. No entanto, o mais 

importante é vivenciar estas experiências, não podemos determinar o que 

poderá acontecer, é preciso estar preparado para o jogo com a rua, e estes 

elementos podem auxiliar na preparação para este estado de jogo. Nunca 

sabemos onde o elétron vai colapsar, mas se nos colocamos em jogo com a 

rua e com o universo, teremos uma maior possibilidade de dialogar com isso. 

Assim como não sabemos como o espetáculo vai se estabelecer\colapsar no 

espaço cênico, é preciso permanecer em um constante estado de relação com 

o todo.   

Ao partimos para a compreensão do treinamento do ator passando por 

estes elementos, podemos dizer que este treinamento é múltiplo, diverso e ao 

mesmo tempo, fragmentado, pois temos várias linguagens diferentes 

interagindo. Ao partimos do princípio que a rua\cidade é também múltipla, 

diversa e fragmentada, podemos dizer que a cidade é caótica, dentro de um 

sistema quântico. Para tanto, se a rua é quântica, o treinamento do ator que 

nela está também precisa ser quântico, caótico.     

Na segunda parte foquei no treinamento do grupo Quem Tem Boca é 

Pra Gritar, que parte de exercícios que exploram a explosão e o equilíbrio entre 

forças opostas, é o “Yin e Yang” da tradição oriental, o equilíbrio do mundo tão 

exposto pelo Capra (2008). Estes exercícios exploram o estado de relação do 

ator consigo mesmo e com o universo, que é regido por forças opostas em 

busca de um equilíbrio. Também são exercícios que exploram explosão de 

energia, pois quando chegamos na rua nos transformamos em um ponto de 

caos, que por alguns minutos desestrutura a “ordem”, de um sistema que por 

natureza é caótico e quântico. É através desta explosão que liberamos energia 
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no espaço, energia esta que se relaciona com o espaço-tempo e com os 

transeuntes\espectadores que ali estão, é nesse momento que temos um salto 

quântico, o universo se reorganiza para contemplar o espetáculo teatral, se 

estabelecendo assim a Expressividade Caótica. Agora sim compreendo o 

mestre Amir Haddad que sempre diz: “Não é o mundo que organiza o teatro, é 

o teatro que organiza o mundo!”  

 

Por fim, na terceira parte me dediquei ao Teatro Quântico e à 

expressividade caótica analisando como os princípios da Física Quântica estão 

permeando o universo do Teatro de Rua. Busquei entender como o Caos e o 

Princípio da Incerteza permeiam o treinamento e o processo de construção 

cênica e a compreensão dos diferentes tipos de espaço-tempo: absoluto, 

relativo e quântico. Tudo isso me ajudou a propor uma preparação corporal 

para o ator que vai para rua exercitando uma expressividade caótica. 

Acredito que a expressividade caótica seja um procedimento capaz de 

preparar o ator para atuar na rua. Nesta pesquisa pude relatar alguns exercícios 

desenvolvidos e executados pelo grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar que 

estimulam e exploram a expressividade do ator. Esta forma de ver o 

treinamento do ator compreende: “o mundo como um sistema de componentes 

inseparáveis, em permanente interação e movimento, sendo o homem parte 

integrante desse sistema.” (CAPRA, 2008, p. 27). 

Nosso treinamento não poderia tomar outro caminho, pois compreendo 

que a rua\cidade é quântica, fragmentada, e a percebemos desta forma 

descontinua. Esta pesquisa também tentou compreender a cena quântica, 

teoria de fundamental importância para o treinamento do ator hoje. Por isso nos 

utilizamos da teoria de Teatro Quântico de Rubens Brito pois ele sempre 

acreditou que:  

Os conceitos de espaço-tempo cênico, em especial os 
referentes à Cena Teatral Quântica, podem contribuir para dar 
novos paradigmas para a cena contemporânea, seja no âmbito 
da criação, seja no contexto da análise crítica.” (BRITO,2004, 
p. 175).   

 

Vejo esta pesquisa como uma nova possibilidade com um caminho de 

longa trilha. Sim, inacabada, cheias de incertezas e possibilidades. Posso 
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analisar que este trabalho não se preocupou em responder todas as perguntas, 

mas propor novas perguntas e novas possibilidades de pesquisas. Este 

trabalho que foi influenciado pela experiência do Grupo Quem Tem Boca é Pra 

Gritar, acaba hoje dando novos rumos para o grupo, que já procura novas 

possibilidades de treinamento, que já se sente completamente influenciados 

pelos temas abordados nesta pesquisa, pois compreendemos que a vida é 

imprevisível e o teatro de rua também. Então, neste sentido, não posso finalizar 

este trabalho apresentando uma resposta única para o treinamento do ator da 

rua. Posso concluir que existem possibilidades e incertezas, e isto sim faz parte 

do Teatro de Rua, portanto o treinamento do ator que trabalhará neste espaço 

quântico, também poderá ser quântico e caótico, como o que denomino de 

Expressividade Caótica. 

As relações que se estabelecem na rua são como as relações dos 

elétrons no Princípio da Não Localidade, que mesmo estando separados 

conseguem se “comunicam” e manter o equilíbrio dos spins50. Na teoria da 

Física, um spin sempre deve permanecer para cima e outro spin para baixo. 

Como conseguem se “comunicar” e manter o equilíbrio estando separados? 

Este também é um mistério que cientistas e físicos até hoje não conseguem 

explicar. Talvez este seja o segredo da Expressividade Caótica, destas 

relações que acontecem na rua, isto gera novas possibilidades de pesquisas 

futuras, que darão continuidade a este trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Segundo Ramayana Gazzinelli: “spin é uma característica intrínseca das partículas 
elementares sem correspondeste na física clássica... costuma-se fazer a analogia, não 
totalmente correta, do spin com o momento angular de uma partícula em rotação em torno de 
seu eixo; o spin para cima corresponderia à rotação no sentido anti-horário e o spin para baixo, 
à rotação no sentido horário.” (2013, p. 107). 
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VIVA O TEATRO DE RUA! 
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