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Dedico esta obra aos mestres brincantes, cenopoetas,
Junio Santos e Ray Lima.
Criadores do Movimento Popular Escambo Livre de
Rua.
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"O Teatro Livre da rua
Escambia, troca, vende, sem guia
Participa, atiça, briga, alivia
Ama, bebe na fonte dos farsantes
Todos os dias - Dionísios, Pierrot, Colombina
Nos ensinam as destrezas do tempo
Em que a rua sempre foi o ﬁrmamento da arte.
O Teatro do povo, espaço da criação
Que aponta e perfura como pua
Patenteia como o chão da rua é bela
Como o homem roda é velho
Como o homem é homem
Como o homo é novo
Como o povo é sábio
Como o mundo alto é baixo
Como a vida é ato."
Fragmentos do Poema: "À Título de Paixão" de Ray Lima
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Prefácio
Jonas Piccoli*
Escambo. Uma palavra que me era conhecida desde os
tempos dos bancos escolares, porém vazia de significado.
No dicionário encontrei:
Escambo:
1. 1.troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de
moeda.
2. 2.POR EXTENSÃO qualquer permuta.
Origem:
ETIM prov. por *escâmbio < es- + câmbio
Uma simples explicação, para o contraponto de um
movimento tão grandioso.
Como comentei acima, as palavras servem para nos
orientar na comunicação, oral e escrita, servem para construir
a civilização, mas algumas, para cada indivíduo, vêm com
um “peso” a mais do que outras.
Isso acontece quando encontramos um significado extra
para elas. Seja o nome de um afeto, ou desafeto, com certeza,
9

sua grafia ou pronúncia nos trazem uma série de símbolos
extras ao seu significado.
Para mim, até pouco tempo atrás, desde os primeiros anos
quando escrevi sobre escambo, aquela palavra aprendida na
disciplina de história do Brasil, no sexto ou sétimo ano,
passou a ganhar outro significado quando escutei falar do
Movimento Escambo, tendo como seu interlocutor naquele
momento, Márcio Silveira, que agora nos traz esse
maravilhoso livro.
Fui convidado para escrever o prefácio, em meio a uma
pandemia. De início fiquei um pouco assustado, pois não
teria tido tempo e nem psicológico para escrever algo de um
livro de tamanha importância nos dias atuais, sobre um
movimento que aprendi a amar e admirar. Mas em seguida,
deixei me levar pela ciranda, regada a um batuque de tambor,
preenchida pelas rimas de Juninho Santos e melodiada com
os versos de improviso de Ray Lima. Então pensei: “Escreve
o que teu coração manda, esse é o movimento, essa é a troca,
esse é o ESCAMBO.”
Então aqui estou eu para escrever o óbvio: É um grande
livro, de significado ímpar! Márcio Silveira dos Santos se
10

consagra na sua pesquisa de uma arte fora do eixo, uma arte
de rua, uma arte que ultrapassa o capitalismo que tenta nos
engolir todos os dias, um movimento popular, ou seja, a arte
mais pura e verdadeira, que passa pela caneta desse estimado
pesquisador, que ao retratar a história, torna-se uma história.
Muito obrigado Marcinho por nos trazer à tona essas
maravilhas que acontecem e se expandem pelos territórios,
esses movimentos tão necessários e com a força de uma
bomba de “mil megatons” como diria o saudoso Raul Seixas,
que nos arrasa, nos faz pensar e que nos coloque, quem sabe,
no caminho certo.
Querido amigo leitor, faça como eu, abra seu coração,
faça essa troca com esse livro, pois um livro só existe, quando
um leitor o abre.
Evoé Baco! Viva os Movimentos de Rua! Viva o
Movimento Popular Escambo Livre de Rua!
*Jonas Piccoli administra o Centro Cultural Moinho da Cascata, em Caxias do Sul
(RS), Diretor do Grupo Ueba Produtos Notáveis, Editor da UEBA Editora, tem
formação em Produção Cênica e Especialização em Literatura Infantil e Juvenil.
Mas acima de tudo é um apreciador de música, um leitor assíduo de qualquer
coisa que possa ser lida ou admirada, um assíduo espectador de teatro e uma
eterna criança brincante.
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Introdução
“TEATRO DE RUA1
Um tum-tum de tambor / Zuando numa esquina
Fitas coloridas correndo / Esparramadas na pista
Cantos quem embalam o tédio / Duma cidade sombria
Roda girando Maria / Maria rondando João
Toques, Cenas, Romances
Céu aberto, Pé no chão
Abraço, choro, afeto
Teatro de rua
Paixão!”
Junio Santos

Eis que o Movimento Popular Escambo
Livre de Rua completa 30 anos de existência! Ou,
diria um palhaço brincante de rua, com a ironia que
lhe é peculiar: 30 anos de insistência! Concordo, basta

1

<http://movimentoescambo.wixsite.com/escambo> Acesso em:
08 de Março de 2021.
12

avaliar as três últimas décadas. Então, precisamos
celebrar muito.
Por isso, em homenagem, procurei fazer
uma “aglomeração” de textos que elaborei nos
últimos anos sobre o Movimento Popular Escambo
Livre de Rua e alguns dos elementos que o
constituíram

nesses

reexistência,

persistência

sobrevivência.

30

Resolvi

anos
e

de

muita

agrupar

existência,
luta

textos

pela
mais

significativos da minha produção escrita e vivida
junto ao Escambo e seus criadores, grupos, cias,
cenopoetas,
cordelistas,
capoeiristas,

brincantes
palhaços,

e
músicos

professores,

mamulengueiros,
e

cantadores,

poetas,

repentistas,

grafiteiros, cordelistas, mestres e artistas populares
das mais variadas vertentes culturais e tantos outros
escambistas que hoje estão espraiados pelo mundo e
somam um número incalculável.
O início da minha formação política e
cultural se deu ao longo dos anos 1990, mas ganhou
maior intensidade durante os anos 2000 - quando
comecei a participar de atividades em coletivos
articulados, associações culturais e movimentos
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teatrais em nível nacional. Se por um lado os
movimentos contribuíram significativamente para
minha formação política cultural, também tiveram
forte influência não só sobre minha escrita e prática
artística, como também no meu viver, no meu
cotidiano como artista, professor e cidadão que busca
um olhar mais dialético e justo para a sociedade.
Assim sendo, aglomerei, aqui neste livro
publicado pela UEBA Editora, cinco textos relevantes
que poderão dar uma dimensão da potência e do que
representa o Movimento Popular Escambo Livre de
Rua para as artes públicas e a cultura popular deste
país. Como são textos produzidos nos últimos cinco
anos sobre um mesmo tema de pesquisa, vocês
encontrarão certas passagens recorrentes, o que é
natural, pois foram escritos em momentos diferentes
para determinados fins diversos, como veremos agora
em síntese: No primeiro texto, que dá título a este
livro, Movimento Popular Escambo Livre de Rua: Se
Escambo é Troca, Eu Também Quero Trocar,
podemos encontrar um breve apanhado histórico
sobre o Escambo, com citações extraídas de obras em
que pincei depoimentos de seus criadores Junio
14

Santos e Ray Lima. O subtítulo é parte de uma canção
composta no primeiro Escambo e há 30 anos é
cantada nos encontros do Movimento.
No segundo texto, Movimento Escambo:
Teatro e Cultura Popular, trata-se de uma versão de
artigo

publicado

originalmente

na

Revista

Contraponto, do Departamento de História e do
Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da
UFPI, cujo tema foi O Teatro e o Popular, onde pude
escrever sobre a minha participação em dois grandes
encontros do Escambo nas cidades de Janduís (RN) e
Caicó (RN).
Já o terceiro texto, A Cenopoesia de Ray
Lima, é uma versão de parte da minha tese de
doutorado, realizada no Programa de Pós-Graduação
em Teatro da UDESC - Universidade do Estado de
Santa Catarina. Onde pude pesquisar com apoio da
Bolsa CAPES - Desenvolvimento Social, sobre
algumas modalidades de dramaturgias para teatro(s)
de rua. A proposta cenopoética criada por Ray Lima
e incorporada ao Movimento Escambo foi parte desta
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pesquisa. Aqui, enfatizo dois modelos: roteiro
cenopoético e manifesto cenopoético.
Os dois últimos textos: Cia Arte & Riso:
Meu Nome é Zé, e Grupo TIA – Teatro Ideia e Ação
celebra 15 anos de Teatro Popular e Resistência
Cultural,

fazem

referências

a

dois

grupos

escambistas, que acompanho há mais de dez anos. A
Cia Arte & Riso, de Umarizal (RN), tem circulado o
país com seus espetáculos de palhaçaria e outros de
dramaturgia mais engajada, de encenação-manifesto,
como em Meu Nome é Zé, que vocês poderão
acompanhar melhor no referido texto. Quanto ao
texto sobre o Grupo TIA, de Canoas (RS), é uma
versão de material publicado em 2019 no Jornal
Correio do Povo (RS), que discorre sobre a trajetória
do grupo, do trabalho continuado, com apresentações
cenopoéticas nas periferias e seu engajamento
sociocultural em quinze anos de estrada, com muita
“persistência e pé na estrada” como o grupo costuma
citar.
Em suma, procurei aqui nesta homenagem
aos 30 anos do Movimento Popular Escambo Livre
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de Rua, estabelecer um panorama breve, adensando
com algumas reflexões e compartilhando nesta roda
cenopoética - como num momento do escambar,
onde qualquer pessoa pode se expressar à vontade nos
encontros do Escambo - alguns escritos procurando
quem sabe trazer um alento para esses dias tensos em
março de 2021. Há exatos 12 meses, estamos
isolados, sem encontros presenciais, devido à
pandemia da Covid-19.
Impossível não citar os tempos em que
vivemos. É importante marcar data, pois nos dá a
dimensão histórica do nosso tempo vivido. Por isso,
precisamos de alguma forma celebrar esses 30 anos
do Movimento Escambo, para que assim, talvez,
possamos ter um pouco mais de oxigenação para os
dias vindouros. Para os próximos 30 anos.
Parabéns Escambo!
Vida Longa!
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Movimento Popular Escambo
Livre de Rua: Se Escambo é Troca,
Eu Também Quero Trocar
O Movimento Popular Escambo Livre de
Rua foi criado em 1991 por Ray Lima e Junio Santos,
dois cenopoetas, músicos, professores, brincantes
que, na Cidade de Janduís, no sertão do Seridó no
Estado do Rio Grande do Norte, deram início à
“brincadeira” séria de criar um movimento que
articulasse poesia e música à luta pelos direitos
humanos na região. Desde então, não pararam mais:
nesses trinta anos, realizaram em torno de quarenta
encontros.
O

Escambo

(como

é

conhecido

popularmente) é um movimento de irradiação de
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cultura e arte que reúne grupos de teatro de rua,
brincantes,

cenopoetas,

capoeiristas,

mamulengueiros, poetas, repentistas, grafiteiros,
cordelistas, mestres e artistas populares das mais
variadas vertentes da cultura nordestina. Eles/as se
reúnem para socializar suas experiências artísticas,
culturais, políticas e comunitárias. Com o passar dos
anos, começaram a participar dos encontros artistas
de outras partes do Brasil, assim como de outros
países da América do Sul.
Os encontros são realizados em dois
formatos, segundo os critérios de duração e de
número de participantes. O maior se chama Escambo,
com duração de quatro a cinco dias, quando um
grande número de participantes toma conta da cidade
sede com espetáculos, oficinas, shows, exposições,
performances, debates, declamações de poesia,
leituras e criação de documentos como cartas e
manifestos. Já o Escambito é um encontro pequeno,
como o nome sugere, em que o período de atividades
é menor e o número de participantes também. Ele
acontece em período próximo do grande encontro do
Escambo. Geralmente as atividades duram dois dias
19

(um fim de semana) e, além de apresentações e
oficinas, os escambistas priorizam os debates
preparatórios para o grande Escambo, assim como
sua pré-produção.
Sobre funcionamento, formato, estrutura e
articulações do Movimento Escambo um de seus
fundadores, Junio Santos, declara:

O Escambo não tem data definida, podendo
ocorrer mais de três eventos por ano, de
acordo com as expectativas, necessidades e
interesse dos grupos e artistas que atuam
como seus articuladores. Em sua história, o
Escambo só teve três encontros com
recursos públicos oriundos de editais. Na
maioria das vezes, o Escambo é bancado
pelos próprios grupos, que dividem
alimentação, assumem transporte e
produção. As fichas de inscrição são
remetidas via Rede [virtual] do Movimento
Escambo, sendo que os grupos que não
participam com espetáculos, indicam dois
representantes e os grupos que vão pela
primeira [vez] também participam com
apenas dois representantes. A programação
do Escambo tem como definição: pela
manhã [acontecem] vivências e oficinas
oferecidas à comunidade e aos escambistas;
[no] início da tarde [são realizadas] rodas de
conversa com as comissões de trabalho,
abertas para todos os escambistas; [no] final
da tarde [apresentações dos] cortejos e
espetáculos; [à] noite, exibição de filmes
20

nas ruas e grande roda de conversa do
Movimento
Escambo,
aberta
aos
escambistas e à comunidade; [no] final da
noite [acontece o] Escambar Poético em
algum bar da cidade, com lançamentos de
livros e escambos variados. Um mês após o
encontro do Escambo, representantes de
grupos se reúnem na cidade sede para
socializar a avaliação dos grupos e dar
retorno à comunidade sobre o que foi
produzido no encontro. (SANTOS apud
TURLE e TRINDADE, 2016, p. 168).

Mesmo com todas essas dificuldades, o
Movimento Popular Escambo Livre de Rua segue na
ativa há 30 anos. É sinônimo de resistência e
persistência entre as redes de teatro do país. Na
prática do que David Harvey (2014, p. 218) entende
como de “trabalhadores organizados no controle de
seus próprios processos e projetos de produção”, o
Movimento Escambo usa o diálogo e a poesia na luta
social e cultural. Muitos grupos conquistaram seus
espaços e resultados nas políticas culturais a partir de
suas participações e nos debates que ocorrem no
Escambo. Ray Lima descreve como isto acontece no
Movimento:
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Bastava ter uma opinião diferente do status
quo vigente que o pau cantava. Corte de
quaisquer tipos de apoio, ameaças de toda
espécie, considerava-se perseguição branda
quando simplesmente os grupos eram
colocados sob isolamento total das escassas
políticas públicas existentes. Houve
enfrentamentos a tais situações de várias
formas: denúncia explícita na rua, cortejos,
etc., mas em alguns casos ocorreram
reuniões,
diálogo
e
negociações
fundamentais para determinados grupos
assumissem a condução das políticas
públicas de cultura locais ou se tornassem
parte estratégica delas. (LIMA apud
SANTOS, 2016, p. 66-67).

O Movimento Escambo foi um dos modelos
de rede de articuladores que serviu de influência para
a criação da RBTR – Rede Brasileira de Teatro de
Rua, em 2007, na cidade de Salvador/Bahia. Embora
ocorra somente em cidades da Região Nordeste, o
Movimento tem o reconhecimento de muitas redes do
país inteiro. Pude acompanhar suas atividades em
duas ocasiões: participando com o espetáculo de rua
João Pé-de-chinelo e ministrando oficinas, nas
cidades de Janduís (RN), durante o Escambito
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Raízes2, e Caicó (RN) no grande encontro semestral
do Movimento. O que mais me instiga em participar
dos encontros é a possibilidade de aprender com os
mestres da cultura popular e com a energia dos novos
e engajados artistas escambistas.
Foram muito significativas as vivências com
os mestres populares que contribuíram para meu
trabalho de ator, diretor e dramaturgo. Aprendi sobre
o tempo do “botar boneco” na tenda (empanada de
mamulengos), as tramas e enredos das peças, a
sagacidade do brincante, seu tempo ritmado conforme
a “loa” e “toada” (música) tocada. O brincante, o
palhaço e o mamulengueiro são verdadeiros editores
de texto, sabem a “temperatura” certa de participação
e da atenção do público, reconhecem os momentos
em que é preciso trocar de cena – ou quadro – sem
deixar cair o “rumo” (fio) da história narrada.
Nesses encontros me foi possível perceber a
força da tradição e da ancestralidade3 e a potência da

2

Maiores detalhes sobre o Escambito Raízes ver site da Cia
Ciranduís, de Janduís (RN).
3
Ancestralidade aqui citada é mais no sentido daquilo (tradições,
hábitos, costumes, fazeres artísticos, etc) que o artista herda de seus
antepassados e que dando continuidade ele procura também
transmitir esses conhecimentos por meio de práticas, vivências e
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oralidade4 presente nos improvisos certeiros, nas
trocas de cenas, quadros e assuntos variados que os
artistas dominavam e trocavam em segundos,

ensinamentos às próximas gerações. No caso específico do
Escambo, no Nordeste do país, são exemplos às áreas dos
brincantes, cenopoetas, mamulengueiros, repentistas, cordelistas,
escambistas, circenses, que passam de geração a geração o ofício
de sua arte.
4
A questão da oralidade aqui referida está ligada não só ao ato da
realização das atividades artísticas desses brincantes,
mamulengueiros, artistas nordestinos que por meio da
comunicação oral criam, improvisam, recriam, mas também a sua
capacidade como veículo para o ensino do ofício das artes aos
demais. Está intrinsecamente ligada a essa ancestralidade também
citada. Em tempo, embora a oralidade não seja abordada aqui com
afinco, ainda assim cabe citar duas fontes que orbitam esta menção.
As pesquisas do suíço Paul Zumthor, com destaque para
Introdução à poesia oral (1997) na qual se aproxima desta pesquisa
quando vai dizer que considera “como oral toda comunicação
poética em que, pelo menos, transmissão e recepção passem pela
voz e pelo ouvido”. (p. 34). E da pesquisadora brasileira Marlene
Fortuna em sua obra A performance da oralidade teatral (2000),
quando fala mais especificamente do trabalho do ator: “A oralidade
atinge dimensões de grandeza para o ator, quando ele consegue
realizar a alquímica viagem da passagem. Passagem da linguagem
escrita, sedimentada, descansada, para a linguagem oral
volatizada, presentificada, esteticamente. E nesta, do domínio
(técnico) intelectual para o domínio (técnico) orgânico”.(p. 37). Ou
ainda quando Fortuna cita os estudos de Zumthor (1997) para falar
desta relação (cruzamentos) entre a escrita deste texto e a oralidade:
“Para o estudioso, a escritura tem caráter de permanência,
estagnação e conservação, enquanto a oralidade de multiplicação,
expansão e destruição. A primeira se basta, a segunda apela. A
escritura tende a preservar aquilo que a oralidade, suportada pela
voz, tende a dissipar. Esta é cinestésica em plenitude; a escritura é
cinestésica em sutileza.” (p. 80).
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conforme a necessidade. Junio Santos, que fizera
parte do Grupo Alegria, Alegria (RN), um dos
grandes grupos de teatro de rua do início dos anos
1980, durante o I Seminário Nacional de Dramaturgia
para o Teatro de Rua, realizado em São Paulo (2011),
rememorou a questão da dramaturgia naquele período
e no Escambo:
A princípio, quando o Alegria, Alegria
partiu pra rua nos anos 80, a discussão era
que [tipo de] texto nós levaríamos pra rua.
E depois de um tempo descobrimos que o
texto já estava posto. Nós somos oriundos
do SOS Reisados, dos cantadores da viola,
do coco, do repentista... E só fizemos um
levantamento rápido de personagens e
chegamos a Pedro Malasartes, que era a
identificação de todos. Como ninguém
escrevia, conversamos com o Racine
Santos e ele fez uma adaptação em cordel.
Fizemos isso em quadros que nós
pensávamos que era o ideal, pensando que
a praça é um lugar de passagem e que nós
podíamos escolher os quadros que faríamos
em cada dia, dependendo do público.
Depois da milésima apresentação, nós já
sabíamos o que fazer e como nos comunicar
em cena sem falar. A gente só se olhava.
(...) No primeiro Escambo já vimos que
tinha muita gente escrevendo partindo da
pergunta: o quê e como é que eu quero dizer
ao mundo? Decidimos não conversar pra
fechar um conceito de dramaturgia ou a
25

forma de escrever. Todos deveriam ser
livres para escrever como quisessem.
(SANTOS
apud
PAVANELLI
e
PAVANELLI, 2011, p. 94).

Vivenciei os dois Escambos em Janduís e
Caicó, cidades do interior do Rio Grande do Norte.
No espaço de tempo de poucos meses que separou os
dois encontros, meu trabalho no espetáculo solo de
rua João Pé-de-chinelo já havia mudado muito, tanto
na sua estrutura dramatúrgica como também na forma
como passei a iniciar o espetáculo, a abordar o
público e no seu final, da qual reformulei a
musicalidade e o ato de passar o chapéu para a
contribuição

espontânea

do

espectador.

Estes

pormenores expandiram a qualidade do espetáculo
assim como também ampliaram minha visão sobre
minha própria escrita teatral.
Dentro das atividades nos encontros do
Movimento Escambo, há outro momento muito
significativo e diz muito sobre a existência do
Movimento até os dias de hoje. Vejo como a síntese
da participação de todos em todas as atividades. Após
as apresentações artísticas dos grupos escambistas, há
26

um momento chamado: Escambar. Como se pode
notar, nome derivado da junção de Escambo + bar.
Onde, como num bar ao ar livre, os equipamentos de
som, livros e cordéis, instrumentos e iluminação, etc,
ficam à disposição de quem quiser se expressar. Um
espaço aberto para poesia, cantoria, declamações,
canções,

danças,

protestos,

denúncias,

cenas,

declarações, testemunhos, seja qual for a vontade de
quem quiser, o Escambar está à disposição. Vira uma
festa de opinião e diversão.
E

é

exatamente

esse

momento

de

convergência do Movimento Popular Escambo Livre
de Rua que espero encontrar/vivenciar pela vida
afora/adentro. Pois, se escambo é troca, eu também
quero trocar, como diz a canção criada no primeiro
encontro do Escambo em 1991, em Janduís (RN) e
cantada em coro até os dias de hoje:
Se escambo é troca,
Eu também quero trocar.
Troca eu
Troca você
Troca aqui
Troca acolá. 5
5

Ver site do Movimento Popular Escambo Livre de Rua.
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Movimento Escambo: Teatro
e Cultura Popular6

No ano de 2013, durante os meses de Abril e
Junho, pude participar de dois encontros do
Movimento Popular Escambo Livre de Rua, nas
cidades de Janduís (RN) e Caicó (RN). Por um bom
tempo vinha planejando participar, mas devido ao
alto custo de deslocamento do Rio Grande do Sul para
o Rio Grande do Norte ficava impossível sem apoio.
No entanto em 2013 foi possível, pois eu estava
realizando com o Grupo Manjericão, de Porto Alegre

6

Versão de artigo publicado em 2019, na Revista Contraponto, do
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em
História do Brasil da UFPI.
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(RS), uma circulação com espetáculo de teatro de rua
João Pé-de-chinelo, contemplada pelo Prêmio
Funarte Artes Cênicas na Rua 2012, que consistia em
percorrer os Estados das regiões Nordeste e CentroOeste do Brasil realizando apresentações, oficinas e
intercâmbios com artistas populares. Combinei com
os organizadores de cada cidade e microrregião
estadual onde haveria o encontro de artistas do
Movimento Escambo e articulei a agenda da
circulação, encaixando datas em que pudesse ficar
durante todos os dias de cada encontro, participando
do máximo de atividades possíveis.
Sobre o Movimento Popular Escambo Livre
de Rua, posso dizer, em síntese, que foi criado em
1991 por Ray Lima e Junio Santos, dois poetas,
músicos, professores, brincantes e palhaços que, na
Cidade de Janduís, no sertão do Seridó no Estado do
Rio Grande do Norte, deram início à “brincadeira” 7

“Brincadeira” é um dos termos usados pelos Mamulengueiros
para dar início às apresentações com seu bonecos de Mamulengo
ou outras atividades artísticas e culturais no Nordeste e outras
regiões do Brasil.
7
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séria de criar um movimento que articulasse poesia e
música à luta pelos direitos humanos na região. Desde
então, não pararam mais: nesses quase trinta anos,
realizaram mais de cinquenta encontros. O Escambo
(como é conhecido popularmente) é um Movimento
de irradiação de cultura e arte que reúne grupos de
teatro

de

rua,

brincantes,

capoeiristas,

mamulengueiros, poetas, repentistas, grafiteiros,
cordelistas, mestres e artistas populares das mais
variadas vertentes da cultura nordestina. Eles/as se
reúnem para socializar suas experiências artísticas,
culturais, políticas e comunitárias. Com o passar dos
anos, começaram a participar dos encontros artistas
de outras partes do país assim como de outros países
da América do Sul.
Os encontros são realizados em dois
formatos, segundo os critérios de duração e de
número de participantes. O maior se chama Escambo,
que dura em torno de quatro a cinco dias, em que um
grande número de participantes toma conta da cidade
sede com espetáculos, oficinas, shows, exposições,
performances, debates, declamações de poesia,
leituras e criação de documentos como cartas e
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manifestos. O Manifesto é um documento importante
construído durante os encontros do Escambo.
Desenvolvido por meio de rodas de diálogos e
debates, é uma ação influenciada diretamente pelas
propostas da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire,
patrono da educação brasileira, em que a comunidade
artística e a comunidade local, da cidade onde o
Escambo

está

ocorrendo,

estabelecem

as

necessidades prioritárias naquele momento.
Após o encontro do Escambo, o Manifesto
coletivo é espraiado pelo mundo com estas
reivindicações, pois falar da tua aldeia é falar do
mundo, já dizia um poeta. Vejamos um fragmento do
1º Manifesto datado de 1991:
MANIFESTO DE JANDUÍS – 1991
[...]
AO POVO DO RIO GRANDE DO
NORTE
Nós artistas de rua, que temos o céu como
limite, a rua como palco e o povo como
parceiro, reunidos de 02 a 05 de maio de
1991 em Janduís (RN), com a colaboração
de sua administração popular, que sofre o
eterno mal da seca e vive o regime de
calamidade
pública,
decretada
no
município, não podemos afastar a nossa arte
do sofrimento da população que sofre o
paradoxal autoritarismo de um regime
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democrático, castigado pelo abandono e
isolamento político. O nosso teatro reflete a
realidade, resiste às intempéries da história
e luta pela vida acreditando plenamente na
construção de uma sociedade igualitária e
justa.
Sendo assim nada imploramos para o teatro
e sim exigimos: o cumprimento da
Constituição Federal no que concerne aos
direitos fundamentais do cidadão, quer seja,
MORADIA,
ALIMENTAÇÃO,
EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA,
LAZER E ENTRETENIMENTO.
Não reivindicamos o abstrato, mas o real.
Acentuamos que essas conquistas ao serem
efetivadas garantirão a nossa emancipação
social, política e cultural, e seremos
definitivamente cidadãos plenos e livres.
I ESCAMBO TEATRAL DE RUA
Janduís, 05 de maio de 1991.
CIA TEATRAL ALEGRIA ALEGRIA –
NATAL-RN
GRUPO BOCA DE RUA – CURRAIS
NOVOS-RN
GRUPO FOLIA – CARNAÚBA DOS
DANTAS-RN
GRUPO ESCARCÉU – MOSSORÓ-RN
GRUPO EMANDUÍS – JANDUÍS-RN
GRUPO NHANDUÍ – JANDUÍS-RN
GRUPO TERRA – MOSSORÓ-RN
GRUPO
CANAL
CULTURAL
–
AUGUSTO SEVERO-RN
GRUPO TEATRAL DE ICAPUÍ –
ICAPUÍ-CE
(BÊ, 2020, p. 15-16).
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Os Manifestos do Movimento Escambo,
assim como o formato de organização do Movimento,
influenciaram

sobremaneira

a

formação

e

organicidade estrutural da RBTR – Rede Brasileira de
Teatro de Rua, criada em 2007 na cidade de Salvador
(BA). Hoje forte parceira do Escambo e uma das
redes mais atuantes das Artes Cênicas do Brasil por
meio de seus articuladores em todos os Estados da
Nação.
Retomando o assunto sobre os formatos dos
encontros do Movimento Escambo, que participei, o
Escambito é um encontro pequeno, como o nome
sugere em que o período de atividades é menor e o
número de participantes também. Ele acontece num
período próximo do grande encontro do Escambo.
Geralmente as atividades duram dois dias (um fim de
semana) e, além de apresentações e oficinas, os
escambistas priorizam os debates preparatórios para
o grande Escambo assim como sua pré-produção.
Sobre funcionamento, formato, estrutura e
articulações, afirma Junio Santos:

O Escambo não tem data definida, podendo
ocorrer mais de três eventos por ano, de
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acordo com as expectativas, necessidades e
interesse dos grupos e artistas que atuam
como seus articuladores. Em sua história, o
Escambo só teve três encontros com
recursos públicos oriundos de editais. Na
maioria das vezes, o Escambo é bancado
pelos próprios grupos, que dividem
alimentação, assumem transporte e
produção. As fichas de inscrição são
remetidas via Rede [virtual] do Movimento
Escambo, sendo que os grupos que não
participam com espetáculos, indicam dois
representantes e os grupos que vão pela
primeira [vez] também participam com
apenas dois representantes. A programação
do Escambo tem como definição: pela
manhã [acontecem] vivências e oficinas
oferecidas à comunidade e aos escambistas;
[no] início da tarde [são realizadas] rodas de
conversa com as comissões de trabalho,
abertas para todos os escambistas; [no] final
da tarde [apresentações dos] cortejos e
espetáculos; [à] noite, exibição de filmes
nas ruas e grande roda de conversa do
Movimento
Escambo,
aberta
aos
escambistas e à comunidade; [no] final da
noite [acontece o] Escambar Poético em
algum bar da cidade, com lançamentos de
livros e escambos variados. Um mês após o
encontro do Escambo, representantes de
grupos se reúnem na cidade sede para
socializar a avaliação dos grupos e dar
retorno à comunidade sobre o que foi
produzido no encontro. (SANTOS apud
TURLE e TRINDADE, 2016, p. 168).
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Escambito Raízes – Janduís/RN
Sabendo da circulação pelo nordeste que
tínhamos em mãos, os escambistas Junio Santos,
conhecido também como Palhaço Cuscuz, e o Berg
Bezerra, da Cia Ciranduís, me convidaram para
participar do Escambito Raízes, de 26 a 28 de abril de
2013 na Cidade de Janduís, no Rio Grande do Norte.
Era o momento certo na ocasião certa, pois eu nunca
tinha participado de alguma atividade do Escambo e
os “Escambitos” são uma espécie de encontro
preparatório para um encontro maior do Escambo.
Onde são avaliadas, discutidas, refletidas as práticas,
ações, criações, apresentações e encontros do
Movimento,

que

propiciam

transformações

necessárias nos próximos encontros e no próprio
trabalho desenvolvido pelos escambistas. Ao mesmo
tempo em que potencializa o Movimento também
fortalece os artistas e população da Cidade e
microrregião em que o Encontro está ocorrendo.
Sobre as funções do Escambito dentro dos
encontros semestrais ou anuais do Movimento
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Escambo, um dos seus criadores, o Cenopoeta Ray
Lima esclarece.
É também fortalecer os grupos em suas
cidades ou comunidades de atuação. O
Movimento passou a dedicar tempo e
energia, utilizando-se das experiências e
saberes circulantes na rede do Escambo,
para aprofundar debates e práticas culturais
comunitárias, envolvendo, inclusive, o
poder público, geralmente receoso e muitas
vezes perseguidor dos grupos locais.
Bastava ter uma opinião diferente do status
quo vigente que o pau cantava. Corte de
quaisquer tipos de apoio, ameaças de toda
espécie, considerava-se perseguição branda
quando simplesmente os grupos eram
colocados sob isolamento total das escassas
políticas públicas existentes. Houve
enfrentamentos a tais situações de várias
formas: denúncia explícita na rua, cortejos,
etc., mas em alguns casos ocorreram
reuniões,
diálogo
e
negociações
fundamentais para que determinados
grupos assumissem a condução das
políticas públicas de cultura locais ou se
tornassem parte estratégica delas. A partir
dos
Escambitos,
diversos
grupos
conseguiram
conquistar
espaços
importantes para sua existência como
grupos e para a vida cultural de suas
cidades. Destaco questões e conceitos que
não podem ser desprezados, esquecidos sob
pena de perdemos em conteúdo. Sem isso,
o Escambo perde também expressão
porque, a meu ver, não há como expressar
o não conteúdo. Sem conteúdo a expressão
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vira mera zoada, ruído lunar, dispersão,
descoletivização desta rica experiência que
está em permanente construção. A
expressão sem conteúdo serve ao sistema
de poder que nos sufoca, amordaça (sem
precisar de mordaça - a mordaça do sistema
é nos forçar a esvaziar de sentido o que
dizemos e fazemos, é jogar tudo no vazio
cósmico da não escuta, do não diálogo, do
não entendimento, da vaidade pó, do
ensurdecimento midiático provocado pelo
excesso de excesso) que nos mata
mantendo-nos de pé, esqueleto andante,
sem prumo nem rumo, a cada dia a morrer
na ilusão de que isso é viver. (LIMA apud
SANTOS, 2016: 66-67).

Diante dessa explanação de Ray Lima, fica
claro o porquê parti do distante Estado do Rio Grande
do Sul para apresentar o espetáculo de teatro de rua
João Pé-de-chinelo no Escambito. Cheguei dia 25 de
abril a Natal (RN) e passei quase um dia inteiro dentro
de um carro modelo Van, lotada de passageiros e
bagagens, circulando pelo sertão do Rio Grande do
Norte, até chegar a Janduís. A demora no translado
tem o seu porquê, quando a Van entra numa cidade
tem por regra, combinada entre motorista e
passageiro, deixar o passageiro onde ele desejar, tanto
pode ser numa avenida qualquer da cidade, como
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também na porta de sua casa, e só depois disso segue
para outro bairro ou outra cidade.
Neste dia em que fui passageiro da Van
houve dois momentos em que o passageiro não sabia
o endereço certo para descer e o motorista muito
atencioso ajudava com toda paciência do mundo.
Nesse meio tempo, na televisão tela plana de 20
polegadas suspensa no teto da Van, eu devo ter
assistido umas três vezes um DVD com show do
Cantor Leonardo e duas vezes da Banda Aviões do
Forró gravado Ao Vivo em Garanhuns (PE). Por fim,
a viagem já transcorria no período da noite quando
tocou repetidas vezes um CD só de músicas com
letras de evangelização em diferentes ritmos, ou seja,
uma salada sonora para muitos gostos, menos o meu,
roqueiro que sou, aproveitei então para ouvir as
histórias dos passageiros.
Cheguei a Janduís já tarde da noite e o ator
Berg

Bezerra

e

demais

amigos

escambistas

aguardavam num ponto combinado. Devido ao
horário avançado da noite, fui deixado na sede nova
da Cia Ciranduís e logo depois Berg chegou com uma
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quentinha (marmitex) com carne de sol e baião de
dois. Fome saciada, um pouco de conversa e o sono
pegou. Dia 26 de abril de 2013, mal havia
amanhecido o primeiro dia do Escambito Raízes já
estávamos em direção à casa da mãe do Berg e lá
podemos tomar um café delicioso e reforçado com
cuscuz e carne de sol.
Depois seguimos pelas ruas para conhecer
um pouco mais desta Cidade acolhedora e de um povo
atencioso. Conheci as principais praças onde
ocorreria o Escambo, as escolas e também o espaço
da Casa de Cultura Vapor das Artes em frente à praça
principal onde seriam realizadas as apresentações e o
Escambar. O Escambar é um momento mais musical
que ocorre após as apresentações teatrais, circenses e
poéticas, onde além das canções e lançamentos de
livros, cartas e manifestos, equipamento de som,
microfone, iluminação, etc, ficam disponíveis a quem
interessar

executar

uma

cantiga,

cenopoesia,

declamação, testemunho, anúncio, protesto, ou até
mesmo uma reclamação ou elogio ao que quer que
seja. A rua é livre!
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No caminho pude perceber o grande
interesse da população que parava os artistas
populares da Cia Ciranduís para pegar informações
do encontro. Muita gente interessada em cultura e fãs
de teatro e poesia de rua. Há quase 30 anos que o
Movimento Popular Escambo Livre de Rua foi criado
nesta cidade por Ray Lima e Junio Santos.
Chagada à tardinha, começamos a formar o
inicio do cortejo até a praça das primeiras
apresentações do Escambito Raízes. Muitos grupos e
interessados em arte na rua acompanharam o cortejo.
A Trupe Circuluz, de Pernambuco, chegou com sua
Kombi

totalmente

customizada

com

motivos

circenses, chamando a atenção para frente da Kombi
que ostentava um enorme nariz de palhaço. Os
“cabras” da Cia Ciranduís sobre pernas de pau
traziam os estandartes. O cortejo ia ganhando volume,
engrossando, com os artistas tocando e dançando pelo
caminho. Lotamos a praça central, de sobressalto. Na
praça havia uma arena muito bem conservada e que
oferecia duas possibilidades de encenação, no palco
de concreto ou na arena na frente do palco, ambos
com a frente tomada por uma arquibancada de tijolos.
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Também havia um gramado plano e grande ao lado,
para quem optasse por uma roda mais proximal entre
público e atores. Foram três noites de muitas atrações
dos mais de vinte grupos e brincantes presentes nesta
edição.
O

Grupo

Manjericão

(RS)

levou

o

espetáculo de teatro de rua João Pé-de-chinelo. Tratase de um monólogo que mostra a vida de um catador
de materiais recicláveis que mora nas ruas e praças
dos

centros

urbanos

com

seu

carrinho

de

supermercado e uma barraca de acampamento em
estilo iglu. Foi na segunda noite do Escambito que
ocupei a arena com a área da plateia lotada. Antes de
entrar em cena eu tinha a impressão de que estava em
cena desde o dia anterior. Os encontros tem essa
característica de troca constante, de contação de
histórias, de dizer poesias, cenopoetizar, de cantar,
atuar, palhaçar, brincar, botar boneco. Durante todo o
encontro do Escambo somos Brincantes! Deste modo
entrei em cena com muita energia e prazer, pois
finalmente eu estava ali vivenciando um encontro do
Movimento Popular Escambo Livre de Rua que por
muitos anos ouvia falar.
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Já tinha passado um dia de calor infernal,
mas foi durante a apresentação que senti realmente o
calor desta porção de sertão! Sorte a minha foi que a
bombacha do pé-de-chinelo era larga e de tecido fino,
pois eu derretia embaixo da meia máscara e chapéu.
São os ossos do oficio, mas cumpridos com muita
alegria a função. Obtive um grande sucesso de
participação e reconhecimento por parte dos
escambistas e morados da cidade.
Na segunda noite, mais grupos e artistas se
colocando em cena, mostrando sua arte e querendo
discutir o seu fazer e a situação sociocultural da
região. Espetáculos engajados e poéticos, sempre
colocando o homem em reflexão/questionamento de
sua condição dialética de existência/sobrevivência. A
prosa dos inconformados destilada na poética do
cenopoeta escambista que se avoluma pela ação do
viver-brincar.

Vi-presenciei

uma

peleja

viva,

cativante, de um povo que muitas vezes endurece na
lida do dia-a-dia, mas que jamais perde a ternura da
poesia-cantoria de seus ancestrais. Como diz num dos
Manifestos do Escambo:
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Somos o Movimento Escambo e com a
força da arte popular pedimos e exigimos
respeito e reconhecimento aos artistas e
trabalhadores culturais, prestadores de
serviço a serviço da vida, da paz, da
cidadania, do amor. Sim! Somos
brincantes! A cortejar pelas ruas, becos e
praças um teatro que não perde a graça nem
a vontade de ir avante. Somos roda viva, da
arte que peleja em mostrar com beleza um
teatro que cativa, instiga, motiva! Somos a
pedra no sapato do palhaço; Somos a poesia
do poeta-ator; Somos a escrita do poeta que
não editou; Somos a música que a mídia
não tocou; Somos a arte que a tv não
anuncia, não anunciará e nunca anunciou.
Somos frutos da rua e do mundo. Somos o
grito, eco do coração. Somos o povo
cantado em cortejos Somos brincadeiras,
luta em canção. Somos velhos sentados em
canteiros, contando estórias de terreiros
para crianças deitadas no chão. Somos o
saber esculpido na memória dos MESTRES
populares com suas oratórias que semeiam
nossa imaginação. Somos - pelo perigo que
corremos - teatro. Somos - pelo perigo que
trazemos - teatro. Somos - pela alegria em
que vivemos - teatro. Somos - Pela tristeza,
pela dor que sentimos do outro, no outro,
pelo outro - teatro. Somos - pelo abrigo do
novo e do antigo - teatro. Somos por todos
os atos - Somos teatro8.

8

Ver site do Movimento Popular Escambo Livre de Rua.
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No terceiro e último dia, após ter ministrado
uma oficina sobre elaboração de projetos culturais e
estudo dos editais culturais vigentes, participei de
outras oficinas do Escambito numa Escola da cidade.
Perto do horário do meio dia, mesmo com sol forte,
era a oportunidade de conhecer dois espaços
inusitados e históricos de Janduís e que são parte da
formação do Escambo. A Pedra da Lua e o Museu do
Chifre.
A Pedra da Lua
A Pedra da lua é um espaço de energia boa
para a arte, fica um pouco retirado da cidade e lá
existe um aglomerado de grandes rochas. Estas
pedras fizeram parte da revolução que Ray Lima
realizou na cidade antes de criar o Movimento
Escambo com Junio Santos. Durante o final dos anos
1980, Ray trabalhava como educador popular
aplicando o método Paulo Freire de Educação
Popular. Lá durante muitas semanas em oficinas
educativas e culturais com crianças desenvolveu um
grande cortejo cenopoético chamado “João não tem
pão” com uma centena de crianças nas ruas da cidade,
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tendo nas mãos, como metáfora, um grande pão que
denunciava

a

miserabilidade

econômica

e

sociocultural. Segundo Junio Santos, as crianças
andavam nas ruas declamando em coro poemas de
Bertold Brecht, Garcia Lorca, Ferreira Gullar, Ray
Lima.
Como um rei Cenopoeta Ray Lima conduziu
o povo mirim pelas ramificações da serra árida onde
das pedras verteu poesia e semeou um futuro
promissor daquela gente gestada na dor oca do tempo
em que o mar virou sertão. Ali se dava os sinais de
que em pouco tempo surgiria um movimento popular
tão forte e necessário. O Movimento Popular
Escambo Livre de Rua. Tão livre e libertador quanto
a Cenopoesia criada por Ray. Hoje, a rua que dá
acesso à entrada do sitio onde está situada a Pedra da
Lua tem o nome de Ray Lima. Uma homenagem
deste nível em vida

é

sempre

um grande

reconhecimento, que não se pode relegar ao
esquecimento. Rua Ray Lima.
A força da Cenopoesia de Ray Lima está
presente em todas/os escambistas. Seja onde for se
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houver espaço-tempo sobrando alguém levanta a mão
e faz Cenopoesia. Sobre esta linguagem surgida nos
tempos que Ray Lima estava vivendo no Rio de
Janeiro em meados dos anos 1980, junto a outros
poetas e poetisas, o autor nos diz.
A Cenopoesia caracteriza-se como uma
linguagem que se articula com outras para
ganhar diversidade e dar força ao discurso e
sua capacidade de expressão. Atua como
espaço de articulação e interfaces entre
linguagens em seus aspectos formais e em
suas especificidades para construir algo
como que um campo dialógico, sinérgico e
harmônico gerador de novas imagens,
novos sentidos; multifacetados, mas
ressignificado como linguagem única,
porém aberta e viva. E aí a música, a poesia,
a dança, o desenho e a pintura, assim como
o teatro, principalmente, têm trazido
grandes contribuições. A intenção da
Cenopoesia é estabelecer um diálogo entre
a poesia, as artes e seus biomas
morfoexpressivos; romper as amarras da
própria língua escrita, em suas limitações
como forma de comunicação, quebrando a
relação de opressão entre os campos de
conhecimento tradicionalmente conhecida
e aceita. Mesmo considerando suas
inúmeras possibilidades e contribuições
para a construção cenopoética, a língua
(falada e escrita) esbarra em certas
limitações históricas que pedem o
complemento ou a interação com outras
48

maneiras de falar e dizer, expressar.
(LIMA, 2012, p 21).

O autor carrega essa linguagem gerada do
casamento e/ou conflito de outras linguagens, essa
coexistência de linguagens para chegar a um diálogo
mais profícuo entre artistas e não artistas, entre poetas
e não poetas entre burocratas e não burocratas,
desvelando o lado mais humano e frutífero de todos
envolvidos e promovendo uma harmonia ímpar por
onde passa e leva a Cenopoesia como estandarte do
humano.
Seguimos cenopoetizando pelas ruas até
chegar ao Museu do Chifre e as histórias peculiares
que nele esperam por ávidos curiosos.
Museu do Chifre
O brincante Junio Santos nos guiou até o
famoso Museu do Chifre, que na verdade trata-se da
casa do casal: Seu Silvanildo e Dona Neca. Há muitos
anos o casal começou a juntar badulaques e
apetrechos, ligados a vida de ambos e da cidade,
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dentro de um quartinho que aos poucos começou a
receber visitas. Como o Seu Silvanildo trabalhou um
tempo num matadouro e ao ser demitido do emprego
recebeu muitas caixas contendo “chifres” como parte
da indenização, ele começou a realizar pequenas
peças artesanais para vender. Hoje as peças cumprem
suas funções em muitas residências e bares na região,
como cinzeiros, colheres, copos para beber cachaça
ou beber água da cacimba.
Com o passar do tempo os visitantes daquele
espaço de relíquias passaram a adquirir um artesanato
ou algumas vezes ganhar de presente. Aos poucos o
espaço do casal chamou-se Museu do Chifre, que,
aliás, possuía muitas cédulas raras de dinheiro, fotos
antigas e utensílios domésticos que foram objetos de
grande valor em certas épocas do passado. Mas a
grande qualidade do casal, além da ótima recepção,
foi a de contadores de histórias, ficamos muitas horas
ouvindo histórias e cantorias. Pude observar Junio
Santos, que é um artista muito reconhecido na cidade
e todos o admiram, abrem as portas da casa quando
Junio chega, lá no Museu do Chifre se emocionou
profundamente. Junio entoou versos melodiados e
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declamou poesias enquanto Seu Silvanildo rebatia
com outros versos. Choramos e rimos muito,
momentos assim não têm preço e valem por uma vida
inteira.
33º Escambo em Caicó/RN
De 14 a 16 de Junho de 2013 foi realizado o
33º Escambo em Caicó (RN). Um dos escambistas
locais foi o Kikiu, multiartista da cidade que participa
do Movimento Escambo a um par de tempos. É
atuante no Grupo de Teatro Maria Cardoso, que
realizou a organização local deste encontro do
Escambo. A 33ª edição contou com um grande
número de trabalhos apresentados. A programação
ficou espraiada pelos bairros da cidade, uma grande
descentralização dos espetáculos e em cada bairro
acontecia um cortejo antes da maratona de
espetáculos começarem. Percebi certa correria devido
a tanta programação, pensei no dia que poderia ser um
inchaço demasiado de espetáculos e grupos, mas me
dei conta qua havia participado de um Escambito
anteriormente, onde as dinâmicas são um pouco
menores ou pelo menos metade do volume
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apresentado

em

Caicó.

Mas

nada

que

os

organizadores e demais escambistas não dessem
conta de tamanha produção que não deixa nada a
dever para festivais internacionais.
Todos os participantes ficaram centralizados
num QG único, centralizando as ações, numa escola
grande de um bairro próximo ao centro da cidade de
Caicó. A logística do Escambo funciona dentro das
parcerias com escolas e sedes comunitárias, entre
outras possíveis residências solidárias, que sempre
aproximam a todos. Na escola centralizavam a
alimentação, as reuniões, oficinas, lançamento de
livros, debates e pernoites.
No dia 15, no final da tarde, iniciamos o
cortejo no bairro Paraíba, nos deslocando até a Praça
Manoel Félix, onde eu apresentaria logo mais o
espetáculo solo de rua João Pé-de-chinelo. Uma
multidão foi atrás do cortejo colorido e animado,
sempre atentos aos carros e motos para evitar
acidentes.
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Roda formada, equipamento pronto e os
grupos começaram a brincadeira. Tive a honra de
dividir o espaço-palco-rua com a Cia Ciranduís, de
Janduís (RN), seguidos pelo Grupo Pessoal do Tarará,
de Mossoró (RN). Foi uma noite histórica! Praça
lotada,

público

colado

nas

apresentações.

O

personagem Pé-de-chinelo atingiu no âmago dos
espectadores, foi na medida certa a transição orgânica
da encenação entre a comicidade e a tragicidade da
vida daquele papeleiro e seu universo imaginário em
busca de dias melhores. O mesmo se deu com os
demais grupos em suas apresentações, foi uma noite
em que atores e público vivenciaram um estado de
simbiose cenopoética.
Neste último dia tivemos o lançamento dos
livros do Cenopoeta Ray Lima Pelas Ordens do Rei
que Pede Socorro – Um Roteiro-Manifesto da
Cenopoesia (2012) e De Sonhação a vida é feita, com
crença e luta o ser se faz (2013). Lançamento
harmonizado pelas cantorias de Junio Santos que
puxava e regia o canto de todos, numa grande ciranda.
Ray Lima falou depois sobre o espaço cenopoético
que ali se formava naquele momento, enquanto lugar
53

do ser sensível e reflexivo, politizado e amoroso, que
participa

e

transforma.

Os

escambistas

ao

vivenciarem um encontro do Escambo criam um
espaço de vitalidade e fluidez, graça e leveza.
Junio Santos entoou uma canção de Ray
“Horizontal Cotidiano”, como fizera em Janduís, e
todos acompanham na repetição:
Franzinos meninos,
Trouxas na cabeça,
Bucho nas costelas,
Panela sem feijão.
Toinha e seu Tonho choram quando
amanhece;
Irrigam de lágrima e suor o resto no sol;
O pó,
Da sombra que réstea no arrebol, capuchos
de algodão 9.

Após Ray Lima entoou uma canção de Junio
Santos sobre o teatro de rua e o universo poético que
lhe constitui, ambos tocaram e cantaram para em
seguida o povo se ajuntar na brincadeira.

Passa o tempo / O tempo passa

9

Cantiga de Ray Lima que pode ser encontrada no Site do
Movimento Escambo.
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Corre o mundo em desgraça / Tragédia,
Comédia, Dramalhão
E o teatro rompe o espaço / Do passado e
do futuro
E no presente / É uma encenação
Teatro não é só brincadeira / O mundo não
é dramalhão
Comédia não é só gargalhada / Tragédia
nem sempre é lição
É o teatro de rua / Teatro do operário
Teatro do povo / Teatro panfletário
Teatro da vida / Um drama diário.
Da tragédia / Da comédia / Do
Dramalhão10.

Em 2019, aconteceu entre os dias 26 e 28 de
abril mais uma edição do Escambito Raízes. Esta foi
a 50ª edição de um encontro do Movimento Popular
Escambo

Livre

de

Rua.

Pude

acompanhar,

virtualmente, pelas redes sociais, alguns dos
momentos de planejamento desta edição, pois não
pude estar presente nesta, e diante do grande volume
de trabalhos interessados em se apresentar no
encontro, a comissão de organizadores que não
necessariamente se denomina comissão e sim um
grupo de pessoas mais experientes em participações
no Movimento Escambo tiveram que estabelecer

10

Cantiga de Junio Santos que pode ser encontrada no Site do
Movimento Escambo.
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algumas combinações (e não regras definitivas) para
que o encontro tivesse mais qualidade no sentido de
melhores condições de envolvimento dos presentes e
que os trabalhos apresentados pudessem de fato
chegar na comunidade com boa fruição estética. Que
no encontro pudesse haver rodas de conversas, rodas
de Cenopoesia, escambar, rodas de afeto.
De fato assim aconteceu a edição de número
50 e já há planos para novas edições no segundo
semestre de 201911. Como disse o filósofo Walter
Benjamin, é “preciso escovar a história a contrapelo”
para que possamos desvelar camadas históricas de
nossas vidas, dar vez e voz a outros pontos de vista
dos fatos e acontecimentos históricos, culturais e
populares do nosso país. Por isso, encerrando este
texto, convido aos interessados que acompanhem o
Movimento Popular Escambo Livre de Rua em suas
redes sociais e um dia quiçá vivenciei uma roda de
Cenopoesia.

11

Embora tenha feito enxertos de textos neste capítulo, para esta
edição comemorativa de 30 anos do Movimento Escambo, mantive
este final presente no artigo quando publicado em 2019.
Resguardando assim sua característica de documento histórico.
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A Cenopoesia de Ray Lima12
Aqui a cena faz tchan!!!
E começa por mim o espetáculo
o homem-não-arte não sente não vê
não dá importância ao homem-arte
mas o homem-arte olha
observa estuda absorve transforma absolve
transumaniza o homem-não-arte justo aí eu
existo
o espetáculo
e se vestem de arte sem delírio
os que artem sem saber os que não artem se
pintam de mártires os que se matam se escondem
nas máscaras os mandarins se cingem de máculas
serafins
uma ideia a contraideia
ação intriga conflito
uma ação um conflito
uma ação um conflito
conflito conflito conflito
infinitas vezes assim.
(LIMA, 1994, p. 15)

12

Este texto é uma versão de parte da minha tese de doutorado
(2020), realizada no Programa de Pós-Graduação em Teatro da
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina. Pesquisa que
teve o apoio da Bolsa CAPES - Desenvolvimento Social.
.
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Esta poesia de Ray Lima é parte de um
“roteiro cenopoético” e fornece uma dimensão da
potência narrativa da Cenopoesia: a poesia em
movimento. Seu conteúdo demonstra a estrutura do
épico e do lírico condensados pela verve cenopoética.
No

início

o

poeta

caminhante,

ou

“cenopoeta”, orienta a cena como um narrador e
coordenador; em seguida, parte para o texto poético,
num jogo de palavras com suas onomatopeias,
metáforas, justaposições e repetições. Não há
orientação por meio de didascálias, não há indicação
na forma escrita de quem fala, quando fala e para
quem fala, no próprio texto falado se configura a
organização da cena. O cenopoeta, um “homem-arte”,
dá a “deixa” para o público, o “homem-não-arte”,
sobre como se estabelece a relação neste “lugar de
onde se vê”: a cena ou teatro. Talvez, uma cena
carnavalesca de delírio dos que “artem”, na arte que
arde em delírio, repleta de máscaras, mandarins, anjos
e mártires de guerra. Na rua? Talvez! O cenário pode
ser descrito na própria fala, pois há tantas placas e
estátuas nas praças e ruas ostentando nomes daqueles
que “se matam”. Por fim, para acontecer o ato cênico,
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ou “cenopoético”, basta ter uma ideia e uma
“contraideia” - assim mesmo, como se não pudessem
ser separadas -, para que se tenha a ação e o conflito,
os cernes do drama que gestam a intriga e, enquanto
infinita, o espetáculo: a “cenopoesia”. Enfim, esta é
uma possível leitura que eu “cenopoetizo” para, ou
com, vocês.
Vali-me

desta

introdução

para

mergulharmos no universo da cenopoesia de Ray
Lima e do Movimento Popular Escambo Livre de
Rua. Peço licença para trazer aqui um pouco do meu
entendimento, por muitas vezes voluntariamente
contaminado pela poesia e pela dinâmica desta arte
inquieta, das contribuições da Cenopoesia para as
minhas reflexões sobre os procedimentos de criação
de uma dramaturgia para teatro de rua. Assim sendo,
me pergunto: sendo a Cenopoesia uma arte híbrida de
outras artes, conforme aponta Lima, que elementos
podemos identificar na estrutura do texto da
Cenopoesia com relação ao texto para teatro de rua?
Quais os procedimentos de criação do texto
cenopoético? Para abordar essas questões, vejamos
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um pouco

da

história,

alguns exemplos da

Cenopoesia e algo sobre a sua estruturação.
Na década de 1980, o paraibano Raimundo
Félix de Lima, mais conhecido com o nome artístico
Ray Lima, nascido no sitio de Rio Verde na Cidade
de Mataraca, era um poeta andarilho vivendo no
sudeste brasileiro. Foi no Rio de Janeiro e trabalhando
com teatro, frequentou a Escola Martins Penna, que
ele começou a desenvolver uma espécie de linguagem
híbrida que misturava teatro e poesia, música e
cantigas, além de outras linguagens que trazia de suas
vivências nordestinas. Tudo com leveza e lirismo,
independentemente do assunto abordado, ou que
fosse possível num Brasil sob uma ditadura civil e
militar.
Foi no contexto do final dos anos de chumbo
que Ray Lima foi o primeiro a usar o termo
Cenopoesia, quando dirigia um espetáculo na UERJ
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde
também se formou em Letras e Literaturas de Língua
Portuguesa. A partir daí, integrantes do jovem elenco
do espetáculo começaram a usar o termo que logo
ganhou os bares, as ruas e muitos espaços de
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manifestação artística. Dessa ebulição e ânsia por
liberdade de expressão o cenopoeta escreve e dirige o
espetáculo Linhas Cruzadas (1989), que consolidou
esteticamente a Cenopoesia.
Na virada dos anos 1980 para os anos 1990,
Ray Lima voltou para o Nordeste, ao sertão do Seridó,
numa cidade pequena chamada Janduís, no Rio
Grande do Norte. Em Janduís, cidade que conheci
durante uma edição dos encontros semestrais do
Movimento Escambo, Ray trabalhava como educador
popular e lá descobriu a “pedra da lua”: um espaço
com grandes rochas aglomeradas que me fez lembrar
alguns cenários de filmes do baiano Glauber Rocha.
A energia era boa para fazer arte, num lugar
retirado do centro da cidade. As pedras fizeram parte
da revolução que Ray Lima realizou na cidade antes
de criar o Movimento Popular Escambo Livre de Rua
juntamente com o mestre brincante Junio Santos. Na
cidade e região, Ray Lima aplicava o método Paulo
Freire (1989) de educação popular. Lá, durante
muitas semanas, em oficinas educativas e culturais
com crianças, desenvolveu um grande cortejo
cenopoético chamado João não tem pão, com
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participação de uma centena de crianças nas ruas da
cidade, tendo nas mãos como metáfora um grande pão
que denunciava a miséria econômica e sociocultural:
João não tem pão
Há um tempão
Passa o ano inteiro
João não tem dinheiro
Dorme no terreiro
Não é desordeiro
Mas ele é João da periferia
Ele vem do sertão
João não tem pão
Há um tempão
Pra reaver sua terra
João faz muita guerra
Sem fim não encerra
Até beber na fonte
Até morder o pão
E ser de novo João
João que é cidadão
(LIMA, 2013, p. 138).

Segundo Junio Santos, brincante, músico,
criador do Escambo com Ray, depois do João não
tem pão as crianças andavam declamando em coro
nas ruas os poemas de Bertolt Brecht, Federico García
Lorca, Ferreira Gullar e Ray Lima 13.

13

É possível encontrar registros de imagens desse cortejo e outros
momentos daquele período nos sites e blogs do Movimento
Escambo e Grupos escambistas da região – ver bibliografia.
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Neste contexto, o cenopoeta Ray Lima
conduzia o povo mirim pelas ramificações da serra
árida onde das pedras vertiam poesias; e semeou um
futuro promissor para aquela gente gestada na dor oca
do tempo em que o mar virou sertão. Eram os sinais
de que em pouco tempo surgiria um movimento
popular forte e necessário: o Movimento Popular
Escambo Livre de Rua, tão livre e libertador quanto a
cenopoesia criada por Ray. Hoje, a rua que dá acesso
à entrada do sitio onde está situada a pedra da lua tem
o nome de Ray Lima. Trata-se de uma homenagem
em vida, um grande reconhecimento que não se pode
relegar ao esquecimento: Rua Ray Lima.
A força da cenopoesia de Ray Lima está
presente em todas/os escambistas. Seja onde for, se
houver espaço-tempo sobrando, alguém levanta a
mão e faz cenopoesia. Sobre esta linguagem artística
surgida nos tempos em que Ray Lima viveu no Rio
de Janeiro com outros/as poetas e poetisas, o autor
nos diz que

A Cenopoesia caracteriza-se como uma
linguagem que se articula com outras para
ganhar diversidade e dar força ao discurso e
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sua capacidade de expressão. Atua como
espaço de articulação e interfaces entre
linguagens em seus aspectos formais e em
suas especificidades para construir algo
como que um campo dialógico, sinérgico e
harmônico gerador de novas imagens,
novos sentidos; multifacetados, mas
ressignificado como linguagem única,
porém aberta e viva. E aí a música, a poesia,
a dança, o desenho e a pintura, assim como
o teatro, principalmente, têm trazido
grandes contribuições. A intenção da
Cenopoesia é estabelecer um diálogo entre
a poesia, as artes e seus biomas
morfoexpressivos; romper as amarras da
própria língua escrita, em suas limitações
como forma de comunicação, quebrando a
relação de opressão entre os campos de
conhecimento tradicionalmente conhecida
e aceita. Mesmo considerando suas
inúmeras possibilidades e contribuições
para a construção cenopoética, a língua
(falada e escrita) esbarra em certas
limitações históricas que pedem o
complemento ou a interação com outras
maneiras de falar e dizer, expressar.
(LIMA, 2012, p. 21).

O cenopoeta desenvolve uma linguagem de
“inúmeras possibilidades”, gerada no casamento e/ou
no conflito com outras linguagens. Na busca de
coexistência entre as linguagens, cria um ambiente
dialógico e profícuo entre artistas e não artistas, entre
poetas e não poetas, entre burocratas e não burocratas,
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desvelando o lado mais humano e frutífero de todos
os envolvidos. Por onde passa, a Cenopoesia
comprova que outros mundos são possíveis. Fruto do
trabalho de Ray Lima como educador popular há mais
de três décadas, a Cenopoesia humaniza.
A linguagem cenopoética é centrada no
diálogo. Carrega consigo e explicita todas as
contradições e tensões próprias de uma relação
dialógica. O que a Cenopoesia tem por propósito não
se reduz nem se encaminha para grandes questões
estruturais e formais. Também não possui a intenção
de revolucionar formalmente a linguagem, pois não
basta simplesmente revirar a estrutura da linguagem,
segundo Ray Lima:
O desafio cenopoético é buscar mexer no
‘ser-estar’ das pessoas. E tocá-las
essencialmente é atingir sua capacidade de
reflexão crítica, ‘futucar’ sua vontade de
expressar-se livremente. (LIMA, 2012, p.
28).

Não é de ordem formal e sim estrutural,
dentro do campo das relações humanas. Com a
Cenopoesia, Ray deseja não o ato de se expressar para
o outro e sim de despertar o sentir e o dizer do outro
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para si mesmo, que também se expressa para outro, e
assim sucessivamente: uma rede de afetos. Cabe ao/à
cenopoeta, diante da provocação e chamamento de
Ray Lima, que prepare seu roteiro cenopoético em
consonância com seu tempo presente, e cenopoetize
pelo mundo.
Para o dramaturgo e pesquisador Calixto de
Inhamuns (CE), a Cenopoesia,
É toda manifestação artística que acontece
em um espaço cênico, seja fechado, aberto
ou qualquer outro. A cenopoesia é atitude
em cena. Quando assisto Ray Lima
cantando e Junio Santos tocando o violão
obediente, vejo poesia: poesia nos versos,
no ritmo e na atitude. (INHAMUNS in
LIMA, 2012, p.13).

Na fala de Calixto fica evidente o
envolvimento de Junio Santos, mestre de cantigas, e
a caminhada empreendida por Ray. Junio largou tudo
- casa, família, emprego estável - e seguiu para
Janduís, onde se juntou à Cenopoesia. Juntos, Santos
e Lima irradiaram atos cenopoéticos pelo Nordeste,
hoje pelo mundo afora
A partir dos anos 2000, a Cenopoesia se
expandiu, ganhando o país e a América Latina com o
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Movimento Escambo e a Rede Brasileira de Teatro de
Rua:

assim

seguem

os

dois

brincantes

cenopoetizando “poemias” (poemas + melodias).
Junio Santos costuma entoar uma canção de Ray,
Horizontal Cotidiano, escrita em Janduís no cortejo
da pedra da lua com as crianças. Sempre alguém
acompanha na repetição:

Bocado de molambos molhados
Manchando o chão
Bocado de molambos molhados
Manchando o chão
Mas o que tinha dentro
Era gente ainda
Era gente ainda.
Franzinos meninos
Trouxas na cabeça
Bucho nas costelas
Panela sem feijão
Toinha e seu Tonho choram quando
amanhece
Irrigam de lágrima e suor o resto no sol
O pó da sombra que réstea no arrebol,
capuchos de algodão
(LIMA, 2009, p.65).

Num ato espontâneo tocado pelos sentidos
que a Cenopoesia desperta, Ray Lima, no pé da
“contraideia”, salta entoando uma canção de Junio
Santos sobre o teatro de rua e o universo poético que
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o constitui. Ambos tocam e cantam para, em seguida,
o povo “se ajuntar” à brincadeira:
Passa o tempo / O tempo passa
Corre o mundo em desgraça / Tragédia,
Comédia, Dramalhão
E o teatro rompe o espaço / Do passado e
do futuro
E no presente / É uma encenação
Teatro não é só brincadeira / O mundo não
é dramalhão
Comédia não é só gargalhada / Tragédia
nem sempre é lição
É o teatro de rua / Teatro do operário
Teatro do povo / Teatro panfletário
Teatro da vida / Um drama diário.
Da tragédia / Da comédia / Do Dramalhão.
(LIMA, 2013, p. 135)

Agora, mais especificamente, aprofundando
na análise da Cenopoesia por meio de sua
constituição escrita como registro encontramos dois
tipos: na forma de poesia escrita, com repetição do
verso, rimas, ritmos e metáforas; e na forma do texto
teatral, onde a composição apresenta uma estrutura de
texto dramático, com divisões em cenas e/ou atos. O
discurso é desenvolvido por meio de diálogo entre
personagens, há rubricas com indicações de cena que
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auxiliam na encenação e inserção de músicas e
cantigas.
Dito isso, faço uma reflexão sobre algumas
obras de Ray Lima, com ênfase naquele considerado
atualmente

uma

referência

nos

estudos

da

Cenopoesia, o livro Pelas ordens do rei que pede
socorro: um roteiro manifesto da Cenopoesia (2012),
em que podemos observar conceitos e características
da

Cenopoesia.

Nesta

perspectiva,

o

“texto

cenopoético” recebe dois nomes possíveis: “roteiro
cenopoético” ou “roteiro manifesto”.
O que observo como diferenças entre os
roteiros é que o roteiro manifesto se conforma como
um texto mais engajado politicamente no sentido de
protesto, intervenção. Há roteiro manifesto cujo
conteúdo foi escrito como oposição aos governos, em
luta com os latifundiários, em combate ao poder
hegemônico capitalista e todo tipo de exploração
humana. Por sua vez, o roteiro cenopoético serve a
questões mais pedagógicas, de formação, vivências,
como nos encontros do Escambito, do Escambo,
outras atividades de cultura popular e projetos de
prevenções ligadas à saúde comunitária. Embora
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ambos contenham laivos um do outro, ainda assim é
possível notar essas diferenças nas obras de Ray
Lima.
Cientes desses dois modelos, agora reflito
um pouco mais sobre o modelo do roteiro manifesto.
Neste,

os

personagens

apresentam

com

nomenclaturas diversas, pois são “sujeitos líricos e
seus modos de expressão” (LIMA, 2012, p. 40), uma
denominação que ocasiona nomes inusitados no
roteiro: ora dizem a respeito de uma pessoa, como:
Alguém, Cada um; Ceno 1, Ceno 2 (de Cenopoeta);
ora de pequenos grupos, como: Roda 1, Roda 2,
Todos, Coro 1, Coro 2; ou ainda, de grandes
concentrações, como: Todos, Juntos, Coletivo. Esse
último exemplo é mais presente em roteiros
realizados por um grande agrupamento de pessoas
dentro de ocupações, assentamentos, passeatas, entre
outros atos de levante social e popular.
Em outra obra de Ray Lima, uma coletânea
de roteiro cenopoéticos intitulada De sonhação a vida
é feita, com crença e luta o ser se faz (2013), há
roteiros com estruturas de diálogo entre personagens
em que quase todos são chamados de Coro: um
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ajuntamento de Coros, do Coro 1 ao Coro 8, tendo
apenas um mediador chamado: Todos.
TODOS – Oi Bom dia! Prazer! Muito
prazer!
CORO 1 – Ei! Você veio?
CORO 2 – Vim. Não está vendo?
CORO 3 – Por que veio?
CORO 4 – Porque fui informado,
convidado.
CORO 5 – Convidado ou convocado?
CORO 6 – Que seja. O fato é que estou
aqui.
CORO 7 – O que veio ver aqui?
CORO 8 – Mais conhecimento. Formação.
Fortalecimento de nossa luta.
CORO 2 – Mas para que mais formação e
luta se já somos formados e lutamos tanto?
TODOS – Ui!! Espere aí. Formação e luta
têm finalidade, mas não têm fim.
(Lima, 2013, p. 84).

Este fragmento é o início do roteiro
Educação Popular, Escola Permanente da Vida,
construído para dialogar com os mais variados
contextos

e

temáticas

durante

os

processos

formativos, acolhimentos e vivências em encontros
regionais de educação popular e saúde, por todo país.
Algumas dessas propostas foram realizadas em
parceria com o Ministério da Saúde durante os anos
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de 2010 e 2011, sob a presidência de Luiz Inácio Lula
da Silva.
No roteiro cenopoético para ouvidores,
realizado em 2010 durante um encontro estadual da
ouvidoria do Ceará, se observa a aplicação da
Cenopoesia como instrumento pedagógico durante
uma formação para os funcionários do setor de
ouvidoria. Sua estrutura escrita se configura com
personagens que representam funções sociais como,
por exemplo, o cenopoeta Ceno, mediador do
processo de formação de ouvidores, funcionários do
governo em capacitação por meio da poesia. Ceno
estabelece um diálogo com o personagem Ouvidor,
que representa todos os ouvidores do estado que
assistem ao ato cenopoético.
Como terceiro personagem ou elemento
integrante da cena, Ray Lima cria uma espécie de
coro representado pelo personagem Todos, que
exerce a função de representação do setor da
ouvidoria do Estado, no ato cenopoético. O
personagem Todos estabelece a conexão entre a
Cenopoesia e a missão do ouvidor/funcionário. Como
este setor do governo trabalha diretamente com a
74

população, Ray Lima estabelece sua conexão com
grandes nomes que transitam na história da
humanidade como referências, guardadas as devidas
diferenças, de uma boa relação dialógica com a
população:
CENO – Então continuemos a conversa.
OUVIDOR – Muito simples.
TODOS – Dá teu passo que dou o meu. O
compasso dos teus passos, a missão da
ouvidoria.
CENO – Ser o canal de entendimento dia e
noite, noite e dia para o aperfeiçoamento do
ser com cidadania.
OUVIDOR – O ouvidor também é
educador. Por isso deve ir além do ver e
entrever. Saber ouvir é arte milagrosa.
CENO – Paulo Freire, Sócrates e Cristo,
Gandhi, tanto Calcutá como Espinosa
souberam tirar proveito disto.
TODOS – Aos olhos a função de perceber
e aos ouvidos a função de discernir.
(LIMA, 2013, p.130).

E segue a Cenopoesia com fatos históricos
referentes ao surgimento da ouvidoria na Colônia
Portuguesa, a fim de defender os interesses de um
Rei. Sendo contextualizada aos dias atuais quando,
num mundo dito democrático, o que impera é o
capitalismo moderno e seus interesses de exploração
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do povo. Onde pode, Ray Lima estabelece a crítica ao
sistema e o chama para o diálogo, para a roda, para
cenopoetizar e cenopoetizar-se aquele que sentir
vontade e/ou necessidade de se expressar.
Retomando a obra Pelas ordens do rei que
pede socorro: um roteiro manifesto da Cenopoesia
(2012) e a capacidade criativa de Ray Lima, destaco
outro elemento do roteiro manifesto: sua forma
estrutural, que o autor denomina de “movimento
estrutural”. Essa estrutura textual é dividida em
“quatro momentos”: anunciações, decursos, embates
e congraçamento. Vejamos uma síntese de cada um
destes.
As “anunciações” tratam do momento
inicial, rito de celebração e abertura do ato
cenopoético. Os “decursos” (o decorrer) remetem à
sequência de atos no tempo cenopoético, do modo
como o tempo dura ou passa demarcado pelo ritmo da
própria ação cenopoética, a qual se autorregula pelo
discurso e pelas intervenções dos cenopoetas ou
atores-autores. O diálogo é construído em constante
interatividade entre todos os envolvidos.
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Os “embates” são momentos em que se
trabalha com as tensões entre ideias, quando agem os
sujeitos líricos que se comunicam por intermédio dos
cenopoetas; também é espaço para acolhimento dos
participantes: um dos momentos mais importantes do
ato cenopoético que, sem o ritual de entrada, perde a
essência de sua comunicabilidade.
Por fim, o “congraçamento” é o momento da
reflexão final de cada participante sobre si mesmo,
suas condições, posturas e atitudes diante do outro e
do mundo, apontando para a complexidade e a
“magnitude da autocrítica em tempos de relações
truncadas onde o entendimento humano é dado pela
comunicação à distância”. (LIMA, 2012, p. 42).
Nestes quatro momentos do movimento
estrutural da Cenopoesia podem ser verificadas
semelhanças à sequência do texto teatral, ou evolução
dramática do texto com introdução, desenvolvimento
e fim. Mesmo que o autor saliente em alguns
momentos dos seus escritos que: “a Cenopoesia não é
teatro ou recital poético, quando falamos de roteiro
não falamos de uma peça de teatro” (LIMA, 2012, p.
40), ainda sim a cenopoesia se aproxima do âmbito
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teatral ou é uma arte que pode ser associada ao
conjunto das artes cênicas.
Ainda sobre a contradição ou o paradoxo
explicitado pelo próprio autor, quanto aos embates, o
segundo momento da estrutura, Ray Lima vai dizer
que na Cenopoesia “não adotamos contar uma
história, eliminamos a possiblidade da narrativa”
(LIMA, 2012, p. 40); logo em seguida, a guisa de
explicação sobre o roteiro manifesto Pelas ordens do
rei que pede socorro..., Lima afirma que a
importância do teatro na linguagem cenopoética está
em sua dramaticidade, nos elementos dramáticos que
lhe empresta (LIMA, 2012, p. 41), pois a Cenopoesia
trabalha com elementos e aspectos de diversas
linguagens, “buscando uma síntese que passa a ser
outra coisa”. (LIMA, 2012, p. 47).
Sobre o Movimento Escambo, Junio Santos
rememora que nos anos 1980, pouco antes de criar o
Escambo com Ray Lima, quando trabalhava no
Grupo Alegria-Alegria, a estrutura da dramaturgia era
adaptada geralmente de cordéis e feita em quadros.
Os locais de apresentação eram locais de passagem, o
que facilitava a escolha de quadros a serem
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apresentados numa ordenação conforme o público e
local. Trata-se de um excelente exercício de ator de
rua: para escolher o quadro seguinte, bastava olhar
uns para os outros e já sabiam como proceder.
Talvez

pudéssemos

denominar

de

“dramaturgia mosaica”, como uma dramaturgia
formatada em quadros dramatúrgicos ajustáveis, pois
esse procedimento de constituição em “mosaico”
móvel das cenas justapostas da dramaturgia do Grupo
Alegria-Alegria, que vem do circo, das “passagens”
que vem dos mamulengos e adentra o teatro de rua.
Ela chega juntamente com Junio Santos e vai, em
certa medida, influenciar na forma de execução do ato
cenopoético. É neste sentido que uma apresentação de
Cenopoesia se articula. De posse da temática
principal os cenopoetas, cientes das etapas do roteiro
manifesto

da

Cenopoesia,

partem

para

a

apresentação. As cantigas e melodias podem ser
adaptadas, tendo em vista que a poesia em movimento
permite que um ou outro cenopoeta altere uma canção
no improviso do calor da cena, no seu aqui e agora.
Uma canção como esta:
TODOS:
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Se tivesse que nascer,
Eu nasceria
Se tivesse que viver
Eu viveria
Se tivesse que morrer
Eu morreria
Se tivesse que matar
Eu poesia
Eu poesia
Eu poesia
Eu poesia
(Os atores abrem uma faixa “Cultura
Resiste”).
(LIMA, 2009, p. 48).

Seja a Cenopoesia uma dramaturgia mosaica
ou porosa, ela vai se efetivar no momento do ato
cenopoético

por

meio

das

possibilidades

do

improviso e da criatividade, com base no repertório
de conhecimentos do cenopoeta. É na ação do
brincante,

do

saltimbanco

escambista,

do

mamulengueiro e do repentista – o artista de rua,
misto de cantoria e poesia –, de um cenopoeta a entoar
cantigas para o acontecimento da ciranda, que será
anunciado o jogo, a brincadeira.
Com relação à estrutura dos movimentos
desse jogo, no “fervo” da rua, na década de 2010 Ray
Lima vai dizer que
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A estrutura dos movimentos (anunciações,
decursos, embates e congraçamento) não
precisa seguir a sequência apresentada pelo
autor. Podem e devem ser adequadas às
ambições e leituras de arranjadores
transcênicos e cenopoetas que porventura
toparem experimentar esse ato. Há, no
decorrer do roteiro, sugestões de músicas
que podem virar falas rítmicas e falas que
podem virar coros, músicas ou puras
imagens plásticas. Aliás, todo roteiro pode
ser transformado e expresso por meio de
uma síntese nas linguagens da dança, da
música, do vídeo ou numa exposição
plástica, numa grafitada em paredes ou
muros nas ruas, numa roda de conversa, etc.
Claro que cada escolha trará ganhos e ou
perdas: umas podem ampliar “os horizontes
do provável” do próprio roteiro,
propiciando mais possibilidades, ou seja,
dizer menos apesar de utilizar mais
recursos. O risco está prescrito na
capacidade de cada grupo e seus brincantes
como nas singularidades da opção que se
fizer; no caminho buscado e definido pelos
que se aventurarem a jogar e brincar dessa
instigante, a cenopoesia. O uso dos recursos
disponíveis para este fim é que ditará o
êxito maior ou menor de cada ato. Parte dos
ingredientes estão aí, prepare sua própria
receita, monte o seu menu, delicie o prato
que preferir com seus convidados e traga
mais prazer. A Cenopoesia, revolução
silenciosa, cuidadosa e amorosa do saber de
todas as práticas de linguagens, construída
e manifesta por todos e todas as existências.
(LIMA, 2012, p. 59).
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Ou seja, o autor passa a deixar em aberto a
“estrutura dos movimentos” que, no início dos
esforços empreendidos na estruturação do ato
cenopoético, se caracterizava como sequências a
serem

seguidas

para

apresentação

de

uma

Cenopoesia. Entendemos que, já na origem do ato
cenopoético, as anunciações, decursos, embates e
congraçamento, cada movimento no seu tempo
fornecia liberdade ao cenopoeta para fazer ligações
com os demais movimentos. No entanto, estes ainda
se mostravam de certa forma “amarrados” na
sequência estabelecida por Ray Lima, nos anos 1990.
Agora, como seria feita a Cenopoesia em
que os artistas teriam liberdade para reestruturar seus
movimentos? Quais novos procedimentos seriam
utilizados para uma nova configuração do ato
cenopoético? Difícil dimensionar, pois em se tratando
de algo muito recente, há poucas montagens
cenopoéticas

realizadas

fora

do

âmbito

do

Movimento Popular Escambo Livre de Rua.
No entanto, podemos encontrar em outros
grupos e espetáculos certa influência do universo da
Cenopoesia. Tal como o Grupo TIA – Teatro Ideia e
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Ação, da Cidade de Canoas (RS), que montou textos
de Ray Lima para espetáculos de rua e cortejos
cenopoéticos como o Poesia em Movimento – Uma
Experiência Cenopoética (2012). O Grupo também
trabalha com o teatro de mamulengos, um dos
gêneros teatrais que contribuiu na estruturação da
Cenopoesia, assim o coletivo mergulhou na dupla
influência destes dois mundos: o dos bonecos e o dos
cenopoetas.
Outro trabalho recente neste universo
cenopoético é o do Grupo Buraco do Oráculo, de São
Paulo (SP), celebrando 20 anos de trabalho em 2018,
montou o espetáculo para teatro de rua Pelas ordens
do rei que pede socorro. A partir do roteiro
cenopoético do livro de Ray Lima.
Sobre certo momento em que o Grupo
Buraco do Oráculo estava pensando em montar a
peça, o ator Edson Paulo Souza citou sobre os
desafios e características mais marcantes para o ator
que encena um roteiro cenopoético:
O roteiro é uma sistematização do que é
cenopoesia, ele historiciza as intervenções
cenopoéticas para que tenhamos dimensão
dos acontecimentos. Uma linguagem que é
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necessária ser preenchida pelo repertório
poético de cada indivíduo envolvido com a
ação. Saber realizar uma ação cenopoética
não é fácil, mas é possível. E o roteiro
aponta possibilidades que, mesmo em
fragmentos, recortadas, podem ser inseridas
em alguma ação. Assim como suas canções
e cantigas podem ser entoadas de forma a
intervir no espaço. (SOUZA in LIMA,
2012, p. 128).

Conforme o ator constatou, é na gama de
possibilidades que a Cenopoesia se estrutura. O
cenopoeta procede com seu repertório poético,
costurando os quatro movimentos com seu saber e
entoando cantigas.
Ainda

na

busca

da

identificação

de

elementos e procedimentos aplicados por Ray Lima
na criação do texto-roteiro da Cenopoesia, destaco
um roteiro cenopoético criado para uma comunicação
proferida pela cenopoetiza Vera Dantas, num evento
científico no campo da saúde mental, na Universidade
Federal do Ceará, em 2009. Vera e Ray criaram o
texto-roteiro Cirandas ampliadas de aprendizagem e
pesquisa. Baseado nele eu definiria, na lista de
roteiros do criador da Cenopoesia, um terceiro tipo de
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texto-roteiro: “roteiro cenopoético científico” ou
“roteiro cenopoético acadêmico científico”.
Juntamente com outros escambistas14, Ray
Lima e Vera Dantas realizaram a comunicação
incluindo como personagens os teóricos – autores
mais presentes na fundamentação teórica da pesquisa
de Vera Dantas sobre as cirandas e o trabalho da
saúde pública em Fortaleza (CE).
Como demonstração, no fragmento à frente
inseri grifos meus, sem prejuízo no entendimento
geral do roteiro, a fim de sintetizar o que expus (pois
este roteiro cenopoético científico é longo). Vamos a
ele:
CENO 1 – Arte! Com a palavra, a Sra. Vera
Dantas!
VERA – Quando pronunciamos a palavra
arte, do que estamos falando? A arte para
nós aqui significa o olhar que traz também
a estética popular, ajudando a analisar o
dialogismo. A arte no contexto dialógico
das Cirandas da Vida, a perguntar por
14

Infelizmente não temos os nomes de todos os envolvidos. O
grupo de escambistas, ou seja aqueles que participam das
atividades e encontros do Movimento Escambo, são citados no
roteiro publicado, como “integrantes da equipe das Cirandas da
Vida, na Oca Terapêutica do Movimento de Saúde Mental do Bom
Jardim, em Fortaleza/CE”. (DANTAS e LIMA In LIMA, 2013, p.
181).
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dimensões da vida que constituem a saúde
das comunidades envolvidas nas rodas
populares.
CENO 1 – Passaremos a outro conceito:
diálogo! Com a palavra, o Sr. Paulo Freire:
PAULO FREIRE – O diálogo é este
encontro dos homens, mediatizados pelo
mundo, para pronunciá-lo, não se
esgotando, portanto, na relação eu-tu.
CENO 1 – Sr. Buber, por favor, nos parece
que quer dizer algo a respeito do tema?
BUBER – Sim. É que “o outro não se reduz
a
mero
objeto
de
análise
ou
instrumentalização, mas como pleno
sujeito, como voz a ser escutada”.
CENO 1 – Sr. Bakhtin quer fazer uso da
palavra?
BAKHTIN – Tudo bem. Só para dizer que,
como inacabamento, como devir de sujeitos
que se transformam no processo,
compreende diálogo como relações entre
interlocutores de uma ação histórica,
compartilhada socialmente, destacando
assim a natureza contextual da interação.
CENO 1 – Perdão! A professora Ângela
Linhares quer entrar na conversa e tem algo
a nos dizer sobre o assunto.
ÂNGELA LINHARES – O diálogo
pressupõe que tenhamos uma ideia de
conhecimento que inclui o saber como algo
que é produzido por todo o corpo social e
que cada pessoa recompõe quando aprende.
[...]
CENO 1 – Vejamos: temos o prazer de
contar com a participação significativa do
Sr. Spinoza, que tanto contribuiu para nossa
pesquisa, fazendo-se também presente
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nessa roda. Sr. Spinoza, trazendo para nós a
definição do conceito de potência.
SPINOZA – A potência é a própria essência
dos seres, seu poder de ação. A potência das
ideias que se conformam coletivamente está
na “possibilidade” dos encontros das
composições, do poder de afetar e de ser
afetados por eles. Por afeto, entendo as
afecções do corpo pelas quais a potência de
agir desse corpo é aumentada ou diminuída,
favorecida ou reduzida, assim como as
ideias dessas afecções. As paixões alegres
aumentam nossa potência de agir e pensar,
ao fortalecer o conatus ou esforço de
existir. É que, quando em paixão, o sujeito
parece mover-se na direção de uma
compatibilização entre o seu agir e o mundo
interno.
CENO 1 – A Sra. Vera Dantas pede a
palavra.
VERA – Agradecemos a todos. E, para
concluir esta síntese introdutória, os
movimentos populares, aqui representados
pelos que realizam conosco este constructo
reflexivo sobre o convívio na experiência
das Cirandas da Vida, nos auxiliam a
perceber os detalhes desta renda multicor e
polifônica tecida a muitas mãos. (...) As
sinfonias constituem o reconhecimento da
arte e do dialogismo na gestão em saúde
como ensaios da alteridade como espaço
polifônico do dizer das culturas humanas.
MÚSICA – Abre tua roda, ciranda.
Agita essa roda, ciranda.
Gira sem medo, ciranda.
Cirandas da Vida estão sempre a
girar. (DANTAS e LIMA in LIMA, 2013,
p. 183-186).
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Podemos observar nesta parte da introdução
do roteiro e da comunicação de Vera Dantas a
criatividade dos cenopoetas. A estrutura do textoroteiro apresenta personagens, ou sujeitos líricos, que
se misturam aos teóricos e aos conceitos aplicados
pela pesquisadora em seu trabalho acadêmico; e a
própria pesquisadora entra também no corpo do texto.
Embora talvez esse texto se configure mais como
texto teatral do que como roteiro cenopoético, tratase de mais uma licença poética desses escambistas
cenopoetas e pesquisadores.
No centro desses últimos exemplos podemos
constatar

as

ramificações

da

linguagem

da

Cenopoesia em outras searas, como a acadêmica e as
montagens de grupos de teatro de rua fora da região
do Movimento Popular Escambo Livre de Rua, o
berço da Cenopoesia. Sua estrutura permeável,
porosa e completa de referências da atualidade se
concretiza durante o ato cênico do cenopoeta na
condição de cronista de seu tempo e permite
categorizar

a

Cenopoesia

no

conjunto

das

dramaturgias possíveis para o teatro de rua atual no
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país. Seus diferentes modelos de roteiro permitem e
se entregam ao jogo criativo do ator cenopoeta com o
espectador e o ouvinte, na rua.
Enfim, a Cenopoesia propicia o espaço para
“o intenso diálogo entre as artes, entre as pessoas,
entre ideias e visões de mundo, na perspectiva ecohumanizante.” (LIMA, 2012, p. 25).

outra cena outra máscara
outra cena outra máscara
outra cena outra máscara
infinitas vezes
infinitas máscaras
o homem se completa assim
aqui a cena faz tum! tum!
termina o espetáculo
termina por mim.
(LIMA, 1994, p. 15).
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Cia Arte & Riso: Meu Nome é Zé

Atores somos todos nós,
e cidadão não é aquele
que vive em sociedade,
é aquele que a transforma.
(Augusto Boal)

Vinda das margens do rio Umari na
mesorregião do Oeste Potiguar a Cia. Arte & Riso
chega ao Rio Grande do Sul para movimentar o
primeiro final de semana da 8ª edição do Festia –
Festival Internacional de Teatro em Canoas (RS),
organizado pelo Grupo Teatro Ideia Ação. Dentro das
atividades da Cia estão previstas apresentações dos
espetáculos: Meu Nome é Zé, Colcha de Palhaços e o
workshop Uma Palhaçada Nordestina. O Festival
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que acontece de 31 de agosto a 09 de setembro de
2018 terá por alguns dias a presença destes engajados
artistas do Rio Grande do Norte, que trazem no
sangue o clima quente e potente do semiárido.
A Cia Arte & Riso, teve início em 2001 na
cidade de Umarizal (RN) a partir de um grupo de
interessados em desenvolver pesquisa em palhaçaria.
Nos anos seguintes outras linguagens artísticas foram
acrescidas, e na medida em que realizavam
apresentações e oficinas nas ruas, praças e escolas,
outros integrantes foram chegando. Atualmente, em
17 anos de grupo, há mais de 20 integrantes que
produzem atividades de Teatro de Rua, capoeira,
literatura de cordel, Cenopoesia, palhaçaria, cantoria,
malabares, música regional, danças folclóricas, entre
outras. Com o passar dos anos muitos de seus
componentes se tornaram professores, especialistas e
mestres nas áreas de artes e educação, e logo
ganharam reconhecimento pelo trabalho sério e
comprometido com os espaços de circulação, difusão
e produção da diversidade cultural da sua região.
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A Cia Arte & Riso vive envolvida com
movimentos de mobilização e formação artística e
política. Destaco a organização e resistência cultural
junto ao Movimento Popular Escambo Livre de Rua,
criado pelos poetas brincantes Ray Lima e Junio
Santos. O Escambo, como é conhecido, existe a 28
anos, levando arte para os cantos mais remotos do
Brasil e outros países da América Latina. Em locais
onde se estabelece o descaso cultural por parte do
poder público e privado.
Através dos encontros e vivências do
Movimento Escambo, a Cia arte & Riso além de
burilar sua qualidade estética e ampliar seu repertório
criativo, também procura contribuir na formação de
outros artistas escambista e formação de público para
as artes e cultura. Num processo retroalimentar a Cia
fortalece o Movimento e a si mesma nestes momentos
“mágicos” que o mestre Amir Haddad chama de
Circo Etéreo.
O circo se aproxima da atmosfera do
planeta e acende todas as suas luzes.
Mímicos, bailarinos, atores, músicos,
poetas, dança, circo e teatro. Suas luzes
transportam melodias para longe, a ponto
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de atrair a atenção daquelas energias
negativas paradas ao redor do planeta.
Atraídas pelas luzes, estas conseguem se
libertar do peso que as prende ao planeta e
se deixam arrastar pelo fascínio do
espetáculo de cor e alegria que se
desenvolve, iluminado, à sua volta.
(TURLE e TRINDADE, 2008, p. 33).

Como um espaço-território de diálogo, troca
e construção de novos saberes e afetos o Circo Etéreo
vai se deslocando por onde os escambistas atuam, seja
qual for à frente de ações efetivas.
Foi assim, numa dessas circulações com o
espaço imaginário de boas energias como cita Amir
Haddad com o Circo Etéreo, que a Cia Arte & Riso
aportou no Rio Grande do Sul. Numa semana fria e
de chuvas intensas em dias típicos do inverno gaúcho
mais rigoroso, o grupo realizou a primeira
apresentação nas dependências do SESC Canoas, um
dos apoiadores do Festival. Esta ação permitiu que a
função acontecesse tendo bom público.
O espetáculo que assisti foi Meu Nome é Zé.
O grupo de sete atores chegou em cortejo, ocupando
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os

espaços

entre

os

espectadores,

tocando

instrumentos de percussão como tambor, pandeiro,
tarol. Foram estabelecendo o espaço central da
encenação e uma guitarra elétrica aos poucos veio
para somar na toada antes da entrada da cantoria em
coro:
Se somos Arte & Riso
Somos de lutar
Se temos nossas caras
Nós vamos mostrar
Sem medo de ninguém
E coragem no peito
Vivemos para dizer
Que nosso povo tem direito
Tem direito a moradia
Tem direito a educação
Tem direito a um trabalho
Que não seja exploração
Tem direito a liberdade
Tem direito a opinião
Tem direito a exercer
O seu papel do cidadão
Sem medo de ninguém
E coragem no peito
Vivemos para dizer
Que nosso povo tem direito
Que nosso povo tem direito
Que nosso povo quer respeito!
(SOUTO, s/p., 2018).

Loa das boas. Músicas instigantes para
ouvidos inquietos. Já era um prenúncio do que seria o
96

espetáculo. Cidadão revoltado de punhos fechados
para o alto. Aos poucos o figurino base usado pelos
atores no cortejo de abertura seguia ganhando formas
e texturas, com casacos e adereços coloridos,
pintados, colados e repletos de retalhos costurados,
alinhavos de cordões, botões, argolas de metal e fitas
que produziam um efeito muito agradável em cena.
Destaque para o figurino cheio de gravatas
multicoloridas

adornando

todo

figurino

do

personagem bêbado-anarquista vivido por Emanuel
Coringa,

também

diretor

do

espetáculo.

Por

experiência própria sei como é complexo criar
figurinos para teatro de rua, por suas peculiaridades
de movimentação no espaço aberto, e mais ainda se
os atores desempenham muitos personagens que
tocam instrumentos atados ao corpo. Parabéns ao
criativo

figurinista

Cleyton

Catarina

que

desempenhou com refinamento a função.
Em tempo, o espetáculo Meu Nome é Zé,
segundo a Cia, retrata uma história bem conhecida de
todos os cidadãos dos mais diversos recantos do país,
protagonizando discussões de problemas antigos,
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porém, contemporâneos e universais. A história se
passa em pleno pleito eleitoral, onde os políticos
lutam para chegar ao poder utilizando as mais
diversas artimanhas, conchavos políticos, promessas
enganosas, compra de votos, perseguições e mortes
na busca pelo poder. De forma cômica, satírica e
escrachada, a Cia Arte & Riso faz das histórias de
politicagem das cidades do interior em período
eleitoral um recorte/espelho do mundo.
A Cia da voz direta aos cidadãos à margem
da sociedade, como um bêbado que vive nas ruas e
feiras populares junto aos cães de rua que são sua
única família. Como o grupo tem fundamentada sua
base atoral no trabalho de palhaçaria, percebe-se o
quanto usa e abusa das gags e quiproquós, com uma
proeza digna dos grandes mestres brincantes.
Principalmente na presença deste bêbado arruaceiro
que narra e costura a escrita dramática muito bem
concebida pelo poeta e dramaturgo Joelson de Souto.
Enquanto,

em

certo

momento,

dois

candidatos (Zé & Sivirino de Memeu) expõem suas
plataformas

políticas,

com
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os

“rounds”

cronometrados por um mediador tendencioso, o
bêbado faz intervenções analisando toda aquela
“prometição”. Entre desafios de emboladas, de toda
aquela “batalha de UFC”, como diz o mediador, o
bêbado vai indagando a todos, elenco e público, sobre
as verdades e mentiras, sobre a lucidez e a cegueira
nestes tempos de crise e tortuosa revolta.
Na medida em que avança o debate eleitoral
os assuntos são mostrados ao público por meio de
uma “ring girl” que exibe cartazes com os dizeres:
“Era um país muito engraçado não tinha escola só
tinha estádio”; “Queremos segurança com padrão
FIFA”; “Me chama de Olímpiadas e investe em mim
assim: saúde”. E assim seguiu o debate, surgindo
ideias absurdas que bem podem virar realidade, como
a criação do “Ministério da Cerca”, criado para cercar
as cidades impedindo a entrada de tudo que o
candidato achar problema à sua cidade. Eis uma boa
alusão ao cerceamento do espaço de trabalho
continuado dos artistas de rua, bem como de todo tipo
de segregação. Morresse de bala na falsa democracia.
Como disse o bêbado, para encerrar o ato do pleito:
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Eles conseguem amordaçar vocês com tão
pouco que dá é pena, passar uns dias
correndo feito besta pra lá e pra cá e depois
passar quatro anos engolindo sapo e
levando coice, isso lá é gente!? (SOUTO,
s/p., 2018).

Após todo o imbróglio da campanha, que
mostra o quanto as eleições chegaram a status de
latrina, uma privada é colocada em cena para o
público depositar as cédulas que recebeu antes do
espetáculo. Dentro do vaso sanitário se vê uma
bocarra esperando votos para devorar. Na tampa se
nota escrito: “Urna eletrônica”. E segue entre
cantorias, aquela votação, a apuração, a perseguição
e o passamento de mais um Zé, do povo.
Quer saber quem é o sujeito?
Vote nele para prefeito!
Quer conhecer a criatura?
Coloque-a na prefeitura!
Espetáculo pesado
Tem que ser bem pensado
Espetáculo crítico
Só podia ser político
Espetáculo escandaloso
Se é político, é seboso?
Espetáculo popular
Então deixa o povo falar!
(SOUTO, s/p., 2018).
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Os brincantes da Cia Arte & Riso, que
estiveram em Canoas, Emanuel Coringa, Leonardo
Alves, Victor Miranda, Deyves Augusto Seb, Jardeu
Amorim

Widenny

Duarte

e

Dhiego

Moura,

sustentaram a função do espetáculo com energia e
desenvoltura necessária para um texto e encenação
fortes como se pode apreciar, e em consonância ao
que o povo do Brasil e países vizinhos vêm
enfrentando. Emanuel executou uma potente direção
criando imagens memoráveis. Talvez tenhamos aqui
uma elaborada estética do semiárido potiguar.
O momento é agora! O grupo reage
magistralmente com a persistência na medida, para
não esmorecer diante de todas as dificuldades que se
avolumam diante dos artistas e da cultura deste país.
O dramaturgo e a trupe umarizalense indagam e o
estado de alerta se instala no cérebro, fica ecoando
depois da apresentação:
Não se vende voto a preço de banana.
Mas e se vende por algo de maior valor?
Não.
Não tem preço.
(SOUTO, s/p., 2018).
101

Se tivéssemos uma centena de espetáculos
assim, em circulação pelos mais diferentes recantos
do país, talvez os resultados das urnas poderiam ser
bem mais agradáveis no próximo Outubro de 201815,
quando teremos novas eleições para Presidente do
Brasil. Veremos! E você leitor, é um Zé que se deixa
morrer? Ou carrega o espírito de um Zé que não
desiste e luta? Você é mais um Zé ou um Zé qualquer?
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Nesse ano de 2018, foi eleito como Presidente do Brasil, o
candidato Jair Messias Bolsonaro (RJ), pelo PSL! Estamos em
2021, tire suas conclusões!
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Grupo TIA – Teatro Ideia e
Ação celebra 15 anos de
Teatro Popular e
Resistência Cultural16

Pelo perigo que corremos, somos teatro.
Pelo perigo que trazemos, somos teatro.
Pela alegria em que vivemos, somos teatro.
Pela tristeza, pela dor somos teatro.
(Ray Lima)

Em tempos difíceis para a cultura brasileira,
quando um Ministério da Cultura é extinto e artistas
são desvalorizados e agredidos, é preciso celebrar

16

Este texto é uma versão de material publicado em 2019, no
Caderno Arte & Vida, do Jornal Correio do Povo (RS), em
comemoração aos 15 anos do Grupo Teatro Ideia e Ação.
.
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muito quando um grupo de pessoas, unidas pelo fazer
artístico e pelo bem comum, completa uma década e
meia de atividades ininterruptas e um consistente
trabalho continuado. Estou falando do Grupo Teatro
Ideia e Ação, mais conhecido pelas inicias: TIA.
Nome esse que sempre me remete à imagem daquela
parenta mais próxima que muitas vezes, quando
necessário, desempenha o papel de segunda mãe na
vida da gente, propiciando momentos bons, de alegria
e afagos. É no bojo desta simbiose de alegria, afetos
e resistência cultural que o Grupo TIA completa 15
anos e quem ganha presentes é o público.
Durante os meses de junho e julho a trupe,
cuja sede fica na periferia da cidade de Canoas (RS),
desenvolve

uma

série

de

atividades

como

apresentações, oficinas, exibições de documentários,
debates, rodas de conversas para todos os tipos de
público nos mais diferentes rincões. As funções
começam na Capital Porto Alegre, tanto no SESCCentro como também nas periferias, depois se
espraiam pelo Brasil com seu repertório.
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Quando completaram sete anos, escrevi que
Mariana Abreu e Marcelo Militão haviam fundado o
Grupo TIA dentro da proposta de realizar
Um teatro experimental, de intervenção
social, onde se possa pesquisar e descobrir
formas de um fazer teatral peculiar ao
grupo. Uma das características do grupo é a
itinerância, viabilizando seus espetáculos
na rua e outros espaços de maior acesso ao
público. (SANTOS, 2016, p. 106-107).

Após oito anos, somadas as entradas de
Mário Ferrolho e Sofia Militão no grupo, é
perceptível que

seguiram desenvolvendo

suas

pesquisas, com um trabalho dedicado ao teatro
popular e a uma pedagogia crítica, sem perder a
ludicidade e o encanto.
Produziram

trabalhos

em

diferentes

linguagens mostrando que transitam com facilidade
do universo circense ao dos mamulengos, da contação
de história ao documentário, da Performance à
Cenopoesia, e embora o grupo tenha um leque de
espetáculos que podem ser apresentados em qualquer
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espaço, ainda assim a rua é seu espaço de ocupação
por excelência.
“A” nossa TIA desde seu surgimento, em
2004, tem o teatro de rua como vertente maior nos
processos inventivos, é da rua que vem seu manancial
de criação e reflexão. Seus integrantes são
articuladores da RBTR – Rede Brasileira de Teatro de
Rua, uma rede que congrega um número expressivo
de artistas de rua presentes em todos os estados da
nação. Também participam dos encontros e vivências
do Movimento Popular Escambo Livre de Rua,
movimento esse criado por Ray Lima e Junio Santos,
em 1991, na cidade de Janduís no RN, e que está na
ativa há 28 anos produzindo arte e formando
escambistas, tendo forte influência nos trabalhos da
TIA.
Foi durante os encontros do Movimento
Escambo que o Grupo TIA teve contato com a
Cenopoesia desenvolvida pelo poeta Ray Lima.
Surgida nos anos 1980, segundo o autor, em síntese,
A Cenopoesia é uma espécie de linguagem
híbrida que mistura teatro e poesia, música
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e outras linguagens trazendo leveza e
lirismo ao espetáculo, mesmo quando trata
sobre temas ‘salgados’ do nosso cotidiano.
(LIMA, 2012, p. 19).

Então, a partir de trocas e vivências com os
escambistas, o Grupo TIA elabora o espetáculo
Poesia

em

Movimento

–

Uma

Experiência

Cenopoética. Os poemas utilizados nesta encenação
são livres adaptações dos textos de Bertolt Brecht e
principalmente das obras de Ray Lima, como os
excelentes livros: Lâminas (2009) e Pelas ordens do
rei que pede socorro: um roteiro-manifesto da
Cenopoesia (2012).
Produzido para ser apresentado em ruas e
vielas de bairros periféricos, bem como em centros
urbanos, o espetáculo Poesia em Movimento – Uma
Experiência Cenopoética é um trabalho potente e
enxuto na sua forma estética e poética para a rua,
constituído por atrizes e atores com alguns
instrumentos musicais, adereços e um boneco
gigante. Onde o texto poético e a performatividade
são o foco central do ato cenopoético da trupe. O
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elenco é constituído, além dos três integrantes já
citados, também pelo os convidados: Aline Ferraz,
Renan Leandro e Robson Reinoso, competentes
artistas de rua já com histórico de respeito na área.
O cortejo se desloca apresentando cenas que,
Transitam entre a realidade e o
extraordinário, causando uma sensação de
surpresa e quebra de rotina aos transeuntes,
assim, mexendo com a estagnação imposta
pelo nosso cotidiano muitas vezes
repetitivo e maçante. (Site do Grupo, 2019).

O Grupo TIA acredita na tomada de
consciência e reflexão crítica por parte dos
espectadores deste trabalho e na intervenção poética
no espaço citadino como forma de transgressão e
ruptura. São preceitos das ideias da Cenopoesia e das
propostas do Teatro Dialético, de Bertolt Brecht. A
trupe segue suas pesquisas e práticas com muita
seriedade.
Outro

espetáculo

do

grupo

é

o

multipremiado As Gineteadas do Valente Toninho
Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles que
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mostra as peripécias de um ginete domador de
cavalos xucros, que no meio de um entrevero de
paixões passa por provas de astúcia e valentia. A ideia
inicial foi criar um espetáculo de teatro de
bonecos/mamulengos que utilizasse em sua feitura a
fusão de elementos da cultura gaúcha e da cultura
nordestina. A estética, o sotaque e a musicalidade
empenhada pela trupe gaúcha bebem nas tradições do
pampa sul rio-grandense e a cenografia e bonecos
derivam das tradições nordestinas do boneco de
mamulengo.
Embora a dramaturgia, escrita por mim a
partir de convite do grupo, seja constituída por uma
estrutura de quadros, ritmos, cenas e tramas
peculiares da dramaturgia mamulengueira, ainda
assim foi possível uma eficaz re-operação de lendas e
causos do Rio Grande do Sul, como a Salamanca do
Jarau, o índio Mbororé, a cobra Mboitatá, sem perder
o bom desenvolvimento do espetáculo. Com esse
trabalho o Grupo TIA passa a fazer parte do seleto
grupo de companhias brasileiras que contribuem para
o fortalecimento da identidade e a salvaguarda do
boneco popular brasileiro.
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O grupo, em 15 anos, realizou muitas
circulações pelo País, participou de inúmeros
festivais e mostras. E adquirindo mais conhecimento
em produção de eventos, teve a ideia de criar o
Festival Internacional de Teatro em Canoas, também
conhecido como FESTIA – persistência e pé na tábua,
que terá sua 9ª edição em 2019. O festival tem por
foco a participação de grupos e artistas que ocupem
os mais variados espaços da cidade durante dez dias.
Sempre dedicados à formação política cultural e ao
ensino de teatro, também há espaço para trocas,
oficinas, lançamento de livros e vivências entre os
participantes e a comunidade interessada.
Além das atividades formativas no festival,
o grupo desenvolve sistematicamente, dentro do seu
arcabouço pedagógico, oficinas e ocupações de
espaços, priorizando a capacitação e autonomia do
cidadão e a formação de novos artistas e coletivos de
arte por onde passa. Por isso, é possível encontrar em
cada edição do festival, no mínimo, um coletivo novo
se apresentando, expressando sua arte e por sua vez
também retroalimentando as ações do Grupo Teatro
Ideia e Ação.
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Uma das características do teatro de grupo é
a manutenção de um repertório e o grupo TIA
mantém o seu. Nesta mostra de 15 anos promovida
pelo SESC-Centro, além dos trabalhos já citados, há,
também, o espetáculo de teatro infantil, João Jiló, que
se utiliza de uma série de elementos cênicos e música
executada ao vivo para mostrar as transformações do
politicamente incorreto com a natureza, João Jiló, em
um cidadão defensor do meio ambiente.
Outro destaque da programação é a exibição
do documentário: Periferia em Movimento, que
mostra as imersões do grupo com o espetáculo Poesia
em Movimento – Uma Experiência Cenopoética nos
territórios periféricos, onde é possível notar a
concepção dialética sobre cultura que o grupo tem.
Como num ato de “escovar a história a contrapelo”
(BENJAMIN, 2013, p. 13) no documentário cada
minuto, cada poesia, cada movimento revela uma
ideia de ação contra hegemônica.
Quando se escreve sobre a trajetória do
Grupo TIA é impossível não mencionar o universo do
circo que o grupo se debruça com afinco, em
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específico a arte da palhaçaria, presente em quase
tudo que produzem. Inclusive, um dos trabalhos mais
longevos nesta década e meia é o espetáculo Histórias
de circo sem lona.
A encenação mostra as artimanhas de três
palhaços sem muita destreza que precisam sobreviver
executando números circenses. Na medida em que o
espetáculo evolui, vão se desvelando, nas relações
entre os três, as mesmas dificuldades que o povo
brasileiro passa na sua luta por um lugar ao sol. De
forma lúdica e simples, as reprises e gagues
tradicionais de circo propiciam uma cumplicidade
maior com o público, efetivando, assim, o maior
objetivo do grupo: a comunhão entre elenco e
espectadores. Para encerrar, em tempo, acompanhem
a programação. E que venham mais 15 anos.
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Teatro, Dramaturgia, Escrita criativa e Produções artísticas,
atuando principalmente nos seguintes temas: história teatral,
pedagogia do teatro, dramaturgia(s), teatro de máscaras,
teatro de animação, produção cultural, artes cênicas na rua,
artes circenses e cultura popular. Desenvolve atualmente
projetos de pesquisa com destaque para: - História(s) da cena
contemporânea brasileira: escovando a contrapelo. Dramaturgia Porosa: o texto teatral que se constitui no entre
meios da atuação no contexto do espaço público. É autor dos
livros: Teatro na Educação de Jovens e Adultos: um estudo
sobre práticas de ensino na sala de aula (2019), Teatro na
Comunidade: oficinas como práticas pedagógicas e
socioculturais (2019), Arte-Educação e Psicopedagogia - um
olhar sobre o desenvolvimento da criança através da arte
(2019), Um Artista de Rua faz mais que um Ministro da
Cultura (2018-UEBA Editora) e Longa Jornada de Teatro de
Rua Brasil Afora (2016).
*
Quando eu era metalúrgico da indústria de metal pesado, em
1991, entrei para uma oficina de teatro no sindicato dos
metalúrgicos de Porto Alegre e logo integrei o lendário Grupo
de teatro político Espalha-Fatos, até o ano de encerramento
de suas atividades em 1999. Desde 1998 sou membro
fundador do Grupo Manjericão (RS) onde produzi dezenas de
trabalhos e continuo criando/desenvolvendo espetáculos,
dramaturgias, formações, pesquisas e publicações. Ou seja,
em 2021, assim como o Movimento Popular Escambo Livre
de Rua, estou completando 30 anos de teatro profissional.
Viva o Teatro!
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