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RESUMO 

 

O presente trabalho analisará ações culturais em logradouros públicos do município do Rio de 
Janeiro, atualmente chamadas de Arte Pública, no contexto posterior a promulgação em junho 
de 2012 da Lei do Artista de Rua, que garante o uso livre do espaço urbano para as 
apresentações artísticas destes grupos e artistas e reconhece oficialmente estas manifestações.  
A partir deste quadro a pesquisa se propõe a refletir sobre as possíveis contradições entre a 
mediação cultural que acreditamos ser inerente a este segmento e a institucionalização 
decorrente desta lei. O estudo da mediação visa ainda pensar em outras formas de participação 
social no planejamento das políticas culturais. A investigação foi feita prioritariamente com 
palhaços profissionais que atuem nas ruas, praças, comunidades e outras áreas públicas do 
município.  

  

Palavras chave: Políticas Culturais; Arte Pública; Autonomia Cultural; Cidadania Cultural; 
Cidadania Deliberativa; Direitos Culturais; Direito à Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

This research focuses on the state of cultural performances in public forums in the city of Rio 
de Janeiro, referred to as Public Art, after the effects of the Street Artist Law from June 2012, 
which guarantees the free use of urban spaces for these artistic performers and officially 
recognizes them. Taking that into perspective, we propose a reflection on the possible 
contradictions between the cultural mediation we believe to be intrinsic to these movements 
and the institutionalization that comes from this law. The study of said mediation also intends 
to point out other forms of social integration found in the planning of cultural policies. The 
investigation's primary target was the professional clowns who perform in the streets, squares, 
parks, communities and other public forums in the city.  

  

Keywords: Cultural Policy; Public Art; Cultural Autonomy; Cultural Citizenship; Participant 

Citizenship; Cultural Rights; Right to the City  
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           INTRODUÇÃO: das motivações para a realização desta pesquisa 

 

Os artistas de rua estão presentes em boa parte dos municípios brasileiros – acreditamos 

que em alguns casos por opção estética, mas, possivelmente, na maioria deles pela ausência de 

equipamentos culturais formais ou dificuldade de acesso aos existentes, em especial pela 

priorização que os gestores públicos tendem a conceder às artes “tradicionais” ou as 

intervenções de viés mercadológico, fazendo com que os logradouros públicos sejam a única 

alternativa de espaço disponível para esses artistas. Nesse estudo esses espaços são concebidos 

como objetos de pesquisa e se constituem em um tema relevante para articular à área de 

Políticas Culturais – na qual nos incluímos – as de Artes e de Ciências Sociais.  

Antecedem ao presente trabalho um conjunto de experiências profissionais do 

pesquisador que possibilitaram observar as relações ora amistosas, ora conflituosas entre o 

poder público e os artistas de rua no planejamento de políticas para a cultura em municípios do 

Estado do RJ. Podemos recuar no tempo, até os meados dos anos 1980, quando participamos 

de grupos de teatro amadores, de rua e do Teatro do Oprimido, em nosso município de origem, 

Nova Iguaçu, região da Baixada Fluminense.  

Registramos ainda que no final dos anos 1990, tivemos o primeiro ensaio de 

composição entre as lutas pelos direitos à cultura e à cidade. Entre 1998 e 2003, participamos 

ativamente como assessor legislativo e agente cultural da luta de moradores de Botafogo, Zona 

Sul do Rio de Janeiro, representados pela sua associação de moradores, artistas, jornalistas, 

familiares e amigos do compositor Mauro Duarte (1930-1989), pela construção de uma praça 

destinada à realização de práticas culturais em um terreno remanescente das obras do metrô 

naquele bairro. Esta luta, da qual estivemos a frente, conjugou ações comunitárias, políticas, 

legislativas e culturais, costuradas por atividades musicais, constituindo aquilo que atualmente 

chamamos de Arte Pública, realizadas mensalmente no então terreno desocupado, 

reivindicando a transformação daquele espaço em “Praça Mauro Duarte”, em homenagem ao 

falecido compositor, morador do bairro e autor de muitos sucessos do gênero samba, alguns 

dos quais popularizados pela também saudosa cantora Clara Nunes.  

Em função da justeza da demanda para a comunidade e do prestígio que Duarte teve em 

vida, no meio artístico e no bairro, participaram das atividades (rodas de samba), realizadas na 

rua, gratuitamente, com precária estrutura de som, nomes como Paulinho da Viola, Elton 

Medeiros, a Velha Guarda da Portela, Cristina Buarque, Hermínio Bello de Carvalho, Teresa 

Cristina e Grupo Semente, Moacyr Luz, Nelson Sargento, os falecidos João Nogueira, Xangô 

da Mangueira, Nadinho da Ilha e Walter Alfaiate (demandante inicial da causa, junto com o 
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comerciante Alfredo Mello, proprietário do bar Bip-Bip), entre outros.  A partir desta atividade 

regular, vários compositores veteranos de Botafogo retomaram ou iniciaram uma carreira, 

assim como surgiram novos músicos, que tiveram a oportunidade de tocar com nomes 

consagrados.  

Logo no início da reivindicação o vereador Eliomar Coelho conseguiu aprovar na 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Lei 2717/1998, “criando uma praça na confluência das 

ruas São Manuel e Fernandes Guimarães, e dando o nome de Mauro Duarte (compositor)”. 

 Depois de quase quatro anos de luta urbana e cultural, a Praça Mauro Duarte foi finalmente 

inaugurada em 15 de fevereiro de 2003, sendo até hoje um espaço de Arte Pública no 

município, embora atualmente tendo programação mais esparsa. 

Essas experiências foram potencializadas quando atuamos ao longo de todo o ano de 

2010 em uma consultoria na elaboração participativa do Sistema e do Plano Municipal de 

Cultura de Petrópolis/RJ, conforme recomendações do Ministério da Cultura. Neste município, 

observamos que mesmo em uma gestão municipal de opção política progressista, existiam 

limitações para a ação cultural de artistas de rua e principalmente dos jovens da chamada 

“cultura urbana” ou “cultura de rua” (Funk, Hip-hop, Grafite, entre outros). Ali, constatamos 

que sob o mito de ser uma “cidade histórica” e a partir de uma série de “recomendações” dos 

órgãos municipais, estaduais e federais de proteção ao patrimônio cultural, as manifestações e 

expressões culturais das e nas ruas sofriam uma série de restrições. Nas reuniões com estes 

grupos tivemos a oportunidade de discutir e pensar em alternativas ao quadro de limitação que 

sentíamos no município, mas com a finalização do trabalho não foi possível acompanhar os 

desdobramentos.  

Outra experiência nessa direção aconteceu quando tivemos a oportunidade de participar 

como pesquisador-convidado, em 2011, da Mostra Artista de Rua, uma iniciativa do Serviço 

Social do Comércio (SESC) e da Associação Cultural Boa Praça (grupo autônomo da 

sociedade civil que reúne alguns destes profissionais) realizada em “comunidades e periferias” 

do Rio de Janeiro. Na ocasião foi possível perceber que entre os próprios artistas de rua 

persiste uma visão não dialógica de cultura, vista por alguns destes como “educativa” ou 

“civilizatória”, corroborando para a construção da hipótese desta pesquisa quanto ao não 

aproveitamento total da potencialidade de mediação cultural que estes artistas e grupos têm.  

Ainda em nossa atuação profissional de consultoria em políticas culturais, participamos 

total ou parcialmente da elaboração de planos municipais de cultura em outros municípios do 

Estado do Rio de Janeiro. Nos anos de 2012 e parte de 2013, como contratados da União das 

Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura - UNESCO da consultoria para o 
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acompanhamento da construção do Sistema Nacional de Cultura – SNC, fizemos um trabalho 

de campo em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, estando em contato físico ou virtual 

com cerca de oitenta municípios fluminenses. Em todas estas experiências, fomos informados 

da presença de artistas de rua, alguns experimentando situações de repressão, conforme a 

realidade local. Registramos ainda que municípios fluminenses como Nova Friburgo1 e 

Niterói2 aprovaram leis para regularizar a ação dos artistas de rua. Neste último existe como 

política pública o projeto “Arte na Rua”3, que através de edital contrata artistas de todas as 

áreas para se apresentarem em logradouros públicos.  

Por fim, motiva esta pesquisa a aprovação da Lei dos Artistas de Rua no município do 

Rio de Janeiro4, na medida em que a referida lei suscita uma reflexão desde o contexto em que 

ela se torna uma demanda encampada pelo vereador que leva a cabo a sua consequente 

elaboração, passando pelas articulações feitas pelo parlamentar e por integrantes dos 

movimentos culturais da cidade tendo em vista a sua aprovação, buscando observar eventuais 

alterações na prática cultural dos artistas de rua, após a institucionalização provocada por esta 

legislação.  

Para efeito de delimitação do objeto e diante das diversas formas de se fazer e pensar 

as questões relativas à arte, especialmente na rua, escolhemos os palhaços como recorte, 

avaliando que este personagem tem como “função social”, desde um dos seus antecessores 

históricos, o bobo da corte, fazer uma mediação cultural entre a crítica da rua e o governo. 

Com a licença que a comicidade fornece para “amaciar” a crítica, esse personagem exerce 

certa independência em relação à sociedade, o Estado e o mercado, em especial se levarmos 

em conta o caráter único, imediato e não reprodutível da arte de rua (BENJAMIN, 1994). 

Conforme apresenta o grupo Teatro de Anônimo sobre a relação entre o público e os 

artistas na rua, “[...] o que vê na roda, sempre pela primeira vez, também será inédito para 

nós. Cada forma acontece uma única vez. A originalidade da roda é justamente esse aqui e 

agora. [...] Nossa roda dilui fronteiras e aproxima a arte da vida.” (ANÔNIMO: 2013) 

                                                           
1 A Lei que trata da apresentação de artistas de rua em Nova Friburgo diz que estão autorizadas manifestações culturais em praças, largos, 
boulevards, entre outros, independente de prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde que sejam gratuitos para os espectadores 
e não atrapalhem o trânsito, nem a circulação de pedestres. A atividade deve ter duração máxima de até quatro horas, com término às 22 
horas; não deve ter patrocínio privado que a caracterize como um evento de marketing, salvo projetos apoiados por lei municipal, estadual ou 
federal de incentivo à cultura, entre outros. O artista de rua poderá comercializar bens culturais duráveis (CDs, DVDs, livros, quadros e peças 
artesanais), cabendo a ele zelar pela boa conservação do espaço público. 
 
Disponível em: http://agazetafluminense.blogspot.com.br/2012/11/assinadas-leis-que-beneficiam-cultura.html. Acesso em 10 jan. 2013.  
 
2 Disponível em https://www.leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2013/301/3017/lei-ordinaria-n-3017-2013-dispoe-sobre-a-
apresentacao-de-artistas-de-rua-nos-logradouros-publicos-do-municipio-de-niteroi-2013-01-17.html . Acesso em 15 jan. 2014.  
3 Disponível em http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=917 . Acesso em 15 jan. 2014. 
4 VER a íntegra da lei no Anexo A e o contexto da criação da mesma no tópico 1.3.  
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Por outro lado, temos o palhaço associado à figura do coringa no Teatro do Oprimido 

de Augusto Boal, que provoca o caos, mas visando a organização do debate e buscando as 

respostas do público a uma situação específica de opressão, tendo, também em nossa 

perspectiva, uma ação de mediação sociocultural. Afinal, “Cultura é uma longa conversa entre 

contrários”, como nos diz Santiago (2002). 

Os diversos palhaços que entrevistamos ou a que tivemos acesso a partir da revisão 

biográfica nos mostraram que o único compromisso que têm é provocar o riso. O personagem 

palhaço tem esta “autorização” para (ser) o grotesco, o burlesco e muito dificilmente tem 

como escapar de ser um opositor dos depositários do poder, mesmo que eventualmente 

precise se “entender” com ele – sejam os históricos bobos da corte em relação aos reis ou os 

artistas e palhaços de rua contemporâneos em relação aos órgãos municipais de controle 

urbano.  

Na hipótese inicial que origina esta pesquisa, a Arte Pública tem uma função de 

mediação cultural e política entre o público, a Sociedade e o Estado. Entendemos que este 

potencial ainda não foi devidamente explorado seja pelos artistas ou, na outra ponta, pelos 

gestores públicos. A partir desta hipótese questionamos: a Lei do Artista de Rua, ao 

institucionalizar e proteger esta manifestação pode interferir na autonomia e na independência 

necessárias para o pleno cumprimento desta mediação? Por outro lado, assumindo que o 

palhaço é um ator social questionador e que tem na “desordem” a sua forma de expressão, 

interessa analisar em que medida é possível equacionar esta dualidade, fazendo a mediação e 

ao mesmo tempo sendo parte do sistema legal e institucional a partir da lei.  

Marcia Ferran (2010) nos faz um alerta que é pertinente para esta pesquisa, ao estudar 

a cooptação pela administração municipal do Rio de Janeiro das lonas culturais, um projeto de 

cidadania cultural surgido no seio da sociedade civil, que provocava a criação de 

equipamentos alternativos de cultura nas áreas “periféricas” do município. No entanto, 

segundo a autora, com a institucionalização do projeto ele passou a assumir feições híbridas, 

na medida em que além de atender às demandas da comunidade e do território passou a 

atender também às pressões e demandas de mercado.  

Nessa perspectiva, temos a preocupação de também levantar algumas questões, tais 

quais: atualmente do que ri este palhaço? Ele está fazendo uso desta possibilidade de crítica 

lúdica ao cotidiano e aos governos, assim como da competição entre os indivíduos e agentes 

culturais que o mercado preconiza? O palhaço ainda tem meios para desorganizar o processo 

social? Como buscar uma “função social” em um personagem que se define por – 

aparentemente – não ter função, ser um “estranho” e “orgulhosamente perdedor”?  
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    Durante a pesquisa realizamos uma observação à distância de ações culturais nas 

ruas do Rio de Janeiro durante todo o ano de 2013 e fizemos doze entrevistas com palhaços 

que atuam no espaço público (parcial ou integralmente) entre os dias 10 de setembro e 04 de 

novembro de 2013, sendo que uma destas foi por correio eletrônico e restrita a duas questões, 

e as demais todas presenciais e a partir de um questionário com dez itens. 

Para construção deste texto optamos pela seguinte estruturação, após essa introdução 

em que fazemos uma breve apresentação das motivações para a realização da pesquisa: 

No primeiro capítulo, apresentamos um resumido quadro do personagem palhaço no 

Brasil e as suas diversas origens, através de autores como Maria Alice Viveiros de Castro 

(2001; 2005), Andrea Pantano (2007), Mario Bolognesi (2003), Mario de Andrade (1982) e 

Ermínia Silva (2007). No segundo bloco deste capítulo, discutimos como esta trajetória 

iniciada nas ruas das cidades da Antiguidade, passou pela Idade Média ocidental e voltou para 

as ruas no nosso tempo, antes sobre o guarda-chuva de “Artistas de Rua” e mais recentemente 

conceituado como “Arte Pública”, após a elaboração da Lei do Artista de Rua, contando 

principalmente com Walter Benjamin (1994; 1995), Diego Baffi (2009ª; 2009b) e Amir 

Haddad5 como referenciais para a realização da discussão.  

Já no segundo capítulo, apresentamos as nossas principais referências teóricas: George 

Lukács - Teoria do Romance, partindo da já clássica questão debatida quanto a Arte e a sua 

possível função social e/ou provocativa, respondendo a questões como de que maneira a 

estética capta “o mundo real”? E como a realidade social se transforma em realidade artística, 

porém, garantindo a autonomia cultural diante do Estado e do Mercado? Augusto Boal com a 

Estética do Oprimido, na mesma perspectiva; Marilena Chauí – Cidadania Cultural e Paulo 

Freire – Pedagogia do Oprimido para romper com a ideia de que a Arte e a Cultura são apenas 

objetos de consumo, como em geral são abordados em projetos culturais com viés de 

mercado, para pensá-las a partir de seu potencial como possibilidade de mediação 

sociocultural de um determinado território quando os artistas e o público são concebidos 

como sujeitos. Nessa perspectiva Fernando Tenório (1998; 2006; 2007; 2008; 2012) e Henri 

Lefebvre (2006) são aportes para defender a apropriação da cidade pelos cidadãos, incluindo 

os artistas de rua e a participação destes no processo de elaboração de leis e políticas culturais 

e urbanas.  

                                                           
5 HADDAD, Amir. A necessidade de Políticas Públicas para Arte Pública. Disponível em 
http://www.robsonleite.com.br/a-necessidade-de-politicas-publicas-para-arte-publica/#.UnPfote5JpY.facebook. Acesso em 
01 nov. 2013. 
-----------------------. Critérios: Arte Pública: uma política em construção. Disponível em 
http://www.tanarua.art.br/2011/criteriosfestival-de-arte-publica/. Acesso em 16 Jan. 2014. 
 



15 
 

 

No terceiro capítulo apresentamos e analisamos os resultados das entrevistas e para 

efetuar a análise qualitativa consideramos os dados apresentados pelos entrevistados a partir 

de três blocos de questões:  

1. Políticas culturais: como nascem às leis relativas à cultura e possíveis alternativas 

ao modelo de participação social na área da cultura, utilizando as teorias da Gestão Social e 

do Direito à Cidade; 

2. A possível contradição entre a institucionalização trazida pela Lei do Artista de Rua 

e a autonomia de discurso e de ação cultural dos palhaços e artistas, contando com a Teoria do 

Romance e com a Estética do Oprimido;  

3. A possível função de mediação social e cultural dos palhaços e artistas de rua, 

usando como referências a Cidadania Cultural e a Pedagogia do Oprimido.  
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1. PALHAÇOS DAS RUAS PARA O CIRCO E DE VOLTA PARA AS RUAS 

 

1.1 O personagem palhaço ao longo da história e no Brasil 

 

Apresentamos aqui um pequeno e recortado resumo sobre a trajetória dos palhaços até 

aportarem no Brasil, através das contribuições de Alice Viveiros de Castro (2001, 2005), 

Andreia Aparecida Pantano (2007), Diego Baffi (2009), Ermínia Silva (2007) e Mario 

Bolognesi (2003). Com estes autores viajamos até a Antiguidade, saindo dos becos, vielas, 

ruas e estradas, passando por palácios, circos, teatros e novamente voltando para as ruas (e 

para o Rio de Janeiro “olímpico” e socialmente desigual) na contemporaneidade. O nosso 

objetivo foi mostrar o quanto este personagem multifacetado tem uma trajetória rica, diversa e 

ao mesmo tempo guarda na modernidade um conjunto de tradições. Acreditamos que o 

arquétipo do palhaço faz uma profunda homenagem a Arte, sendo um caminho para 

pensarmos as suas contradições e questões históricas, por ter se beneficiado (e contribuído) 

com variadas expressões artísticas, como veremos neste capítulo. Ele é filho, mas também é 

pai de muitas formas de se fazer e de se manifestar artística e culturalmente. 

Castro (2001) acha reducionista definir o que é o palhaço ou o circo, dadas as 

múltiplas origens de ambos.  Para ela, “as artes circenses sempre existiram. As paredes de 

monumentos em Tebas mostram malabaristas malabareando há mais de 4.000 anos”. E 

também existem registros na China, na Índia e na América Central. Nem sempre os palhaços 

tiveram a mesma forma de apresentação e indumentária, segundo a autora, mas os 

personagens cômicos estão presentes em muitas culturas e há muito tempo, observando as 

características e especificidades regionais.  

O palhaço, mesmo tendo diversas formas e origens, é comumente associado ao circo. 

Castro e Pantano mostram duas visões sobre a criação do circo moderno, no qual o palhaço 

teve um papel secundário, mas posteriormente foi ocupando o seu espaço. Para a primeira: 

Quando o oficial inglês Philip Astley cria seu espetáculo de equitação e resolve 
colocar malabaristas e contorcionistas para atrair mais público, é nas feiras, em meio 
aos saltimbancos, que ele vai descobrir seus artistas. E a essa altura, 1770, as feiras 
eram enormes eventos que duravam meses e tinham espaços permanentes para 
apresentação de espetáculos. Os historiadores consideram que o Teatro de Astley 
(ele ainda não usava o termo circo) é o início do teatro moderno. [...] Mas o que era 
esse circo? Um espetáculo de cavalos, com atrações diversas. Simples, não? 
Malabaristas, equilibristas, aramistas, contorcionistas, músicos excêntricos, 
acrobatas, domadores de feras e adestradores de diferentes animais mesclados a 
eqüestres e amazonas. E tinha teatro também!  
 
[...] 



17 
 

 

 
Antes de Astley a cômica figura do clown já reinava nas pantomimas dos teatros 
ingleses. E clown não é nada mais do que palhaço em inglês... A origem do nome 
vem de campônio, camponês, caipira. É a velha figura do tolo/esperto que vem do 
interior para a cidade e se atrapalha, e é enganado, mas que nem sempre se dá mal. 
[...] Mas ele não tem data nem local de nascimento. O palhaço é da linha 
genealógica dos parasitas gregos, dos stupidus e cicirrus romanos, dos bobos e 
bufões, dos arlequins e dos polichinelos, dos saltimbancos e dos truões, e dos 
pícaros espanhóis. E no circo, no teatro ou nas ruas ele pode ser um grande mímico, 
um acrobata soberbo, músico, equilibrista ou tudo isso junto (p. 13-15). 
 
 

E para Pantano (2007):        

Não há certeza de quando nasceu o circo, mas se sabe que estava presente desde os 
primórdios da humanidade. Existem para isto duas vertentes históricas: que se 
originaria dos jogos olímpicos na Grécia, através das proezas acrobáticas e a outra 
que provém dos espetáculos realizados pelos gladiadores romanos. [...] Outra origem 
seriam os saltimbancos (segunda hipótese aceita por muitos como origem do circo) 
que se apresentavam nas feiras: palhaços, equilibristas e acrobatas. Desde a Idade 
Média desafiando até mesmo a Inquisição, [...] percorriam as feiras e as catedrais, 
perpetuando uma forma de espetáculo que veio a ser reconhecido como teatro de 
feira. [...] Já o circo de picadeiro foi criado em Londres, no século XVIII por Philip 
Astley, suboficial de cavalaria inglesa [...] que reuniu trapezistas, palhaços, mágicos 
e cavaleiros em um mesmo espaço. Astley levou a arte equestre antes voltada para o 
espaço privado para o espaço público, mas, todavia, esta continuou sendo ligada a 
aristocracia uma vez que o cavalo era caro e símbolo de status social (p. 21-24) 

 

Segundo Castro (2005), o palhaço não é exclusivo do circo, mas foi neste ambiente 

que ele “atingiu a plenitude”. É conhecido por diversos nomes: clown, grotesco, truão, bobo, 

excêntrico, tony, augusto, jogral, entre outros, conforme o local. Em português o nome 

comum para todas as possíveis formas é realmente o de palhaço. 

Este personagem cômico que está presente em todas as culturas tem, segundo a autora, 

como a sua mais antiga expressão a que se fazia presente nos rituais sagrados, o que encontra 

eco em Walter Benjamin para quem “a forma mais primitiva de inserção da obra de arte no 

contexto da tradição se expressa no culto. As mais antigas obras de arte, como sabemos, 

sugiram a serviço de um ritual, inicialmente mágico, e depois religioso.” (BENJAMIN, 1994, 

171).  

Para a autora o riso era considerado um elemento ritual para espantar o medo. A 

estratégia de ridicularizar o mal para vencê-lo pode ter caráter ritual, mas também político, no 

que interessa a esta pesquisa. Castro (2005, p.18-19) nos lembra que Carlitos, o palhaço do 

ator Charles Chaplin, riu do líder nazista Adolf Hitler em “O Grande Ditador”, o que na época 

não foi bem compreendido, segundo a autora, e ele “foi criticado por estar simplificando uma 

figura tão terrível”, mas “ele estava cumprindo seu papel de palhaço: reduzindo o Mal a sua 

inerente estupidez”. 
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Castro nos dá um panorama desta que é uma das mais antigas profissões desde a 

Antiguidade. Para ela, no início era uma atividade esporádica ou religiosa, mas aos poucos 

alguns artistas foram ficando famosos e recebendo convites para apresentações, e acabaram 

construindo uma profissão: a de cômico. No Egito todos os faraós tinham um bufão; o mais 

famoso em Tebas foi Danga, um pigmeu.  A China tem o mais antigo personagem cômico em 

atividade: o Macaco da Ópera Chinesa que faz as suas trapalhadas e é o responsável por 

corrigir a história, desmascarando o mal. Vem da China também um caso histórico de 

mediação social feita por um cômico: Yu Sze, bufão do imperador Shih Huang-ti se tornou 

um herói nacional quando no ano 300 A.C o imperador iniciou uma reforma na Grande 

Muralha que causou muitas mortes em função do trabalho ser intenso e realizado em 

condições adversas. Yu Sze apresentou uma cena teatral para o imperador mostrando como 

ficaria a China com a morte de mais trabalhadores, Shih Huang-ti desistiu da obra e o palhaço 

virou herói. Já na Índia, que tem o seu teatro como um dos mais antigos do mundo, pontificou 

o personagem cômico Vidusaka, um careca nanico quase anão e que comumente aparecia 

com outro personagem, Vita, formando provavelmente uma das duplas cômicas pioneiras. Os 

gregos herdaram de outros povos a figura cômica do Gelotopoioi (os que fazem rir). Estratão 

foi um célebre palhaço ateniense, e existia ainda a figura do Parasita que alegrava os 

convidados dos banquetes. O teatro começou na Grécia com cenas curtas apresentadas por 

grupos ambulantes, vindos da região Dórica, eram os deikelistai, ou “os que mostravam” e 

que têm registros de até 2.700 anos atrás. Os palhaços dóricos e as suas peças eram chamados 

de mimos, hoje o termo é associado à mímica e à pantomima. Os mímicos gregos faziam 

também humor. A própria palavra comédia vem do grego komos que nomeava as orgias dos 

cavaleiros em louvor a Dionísio. Estes personagens dóricos com falsas barrigas, disformes e 

falos falsos atravessaram gerações aparecendo nas farsas atelanas, nos saltimbancos, na 

Commedia dell’arte e ainda aparecem atualmente. Já em Roma todas as casas tinham anões, 

pois os romanos acreditavam que eles davam sorte. Em uma sociedade baseada na beleza e na 

força, os anões e os corcundas eram motivos de piadas instantâneas, divertindo os donos das 

casas e seus convidados. Na corte de Augusto, pontificou um cômico chamado Gabba, tido 

como sábio. Cicirrus era o nome dado aos bobos e tontos que faziam rir e Stupidus, um 

palhaço especializado em fazer imitações e trocadilhos usando um gorro muito parecido com 

o arlequim. Na mesma Roma a atitude política de dois palhaços fez com que fossem 

martirizados. O primeiro foi em 287 da Era Cristã, quando o imperador Diocleciano – 

perseguidor de cristãos – decretou que todos deveriam adorar os deuses pagãos. Um rico 

comerciante cristão, para se safar, resolveu contratar Philemon, um dos mais famosos stupidus 
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e exímio imitador, para se passar por ele e representar como farsa a sua adoração aos deuses 

pagãos. O palhaço se paramentou e no momento de fazer a sua imitação gritou “Não o farei!”, 

tendo sido reconhecido pelo público, que acreditou ser mais uma piada, mas não era, ele havia 

se convertido naquele momento e continuou a gritar. Em consequência foi preso, torturado, 

mas não voltou atrás e acabou sendo martirizado. Mais tarde foi canonizado como São 

Filomeno, cujo dia de homenagem é 01 de novembro, sendo o padroeiro dos músicos, dos 

comediantes e dos palhaços. A segunda história, bastante similar, é a que consagrou São 

Genésio, também palhaço e martirizado pelo mesmo Diocleciano anos mais tarde, em 303. 

Genésio quando iria fazer a sua cena e debochar do batismo cristão com um parceiro, também 

se converteu e passou pelo mesmo processo. O seu dia de homenagens é 25 de agosto. 

(CASTRO, 2005). 

Quando o Império Romano se tornou cristão os artistas sofreram muito, especialmente 

os do riso, considerado um desacato aos valores cristãos. Com a queda deste Império e o 

início da Idade Média as cidades e os governos centrais se desestruturaram, e os artistas que 

viviam nelas formaram bandos itinerantes se apresentando em castelos, feiras e festas, sendo 

esse possivelmente o início (ou o retorno?) da rua. Mas, por outro lado, uma antiga tradição 

romana banida pelo cristianismo, os Saturnais, voltaram com força total. Celebrados em 

janeiro, os escravos se vestiam de patrões homenageando a Idade do Ouro. Na Europa 

Medieval, estas festividades passaram a ser chamadas de Festas dos Loucos, quando os 

estudantes e membros do baixo clero também se fantasiavam de poderosos. Outra versão era a 

Festa dos Asnos, quando um burro era consagrado rei. Estas três versões de festas com 

diversas adaptações aparecem nos cortejos e brinquedos populares brasileiros, principalmente 

no Nordeste, quando o “povo” brinca fantasiado de ou satirizando os governantes e a Igreja, 

como nas diversas versões do Boi, como veremos mais a frente. 

O Jogral é um tipo de cômico cuja origem é o latim jocus que significa brincadeira, 

diversão, e em português é a origem de jogo e jogador. Em inglês é joke, que significa piada, 

brincadeira e também nomeia um personagem famoso na literatura e na cultura pop, o 

Coringa, um bobo da corte e que “saiu” dos jogos de azar com cartas de baralho para aparecer 

em outros produtos culturais. O Jongleur, do francês e juggler, do inglês, são as origens dos 

malabaristas. Em 1726, em Portugal, Afonso X estabeleceu os diversos tipos de jograis. O 

primeiro era o jogral propriamente dito, aquele que tangia instrumentos, circulava entre uma 

vila e outra com as novidades, recitava e contava histórias, “portando-se com dignidade”; o 

outro deles era o bufon que fazia dançar animais e títeres para distrair o povo; havia o 

remedador, que era imitador e contorcionista; o segrier, que “era geralmente um nobre 
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arruinado que errava pelas cortes” e o trovador. A preocupação em Portugal era distinguir o 

jogral (que ganhava a vida nos castelos e vilas) dos trejeitadores ou truões (que se exibiam nas 

praças públicas), dos goliardos (que bebiam nas tavernas) e dos bufões (que vendiam 

quinquilharias). Estas diferentes distinções estavam presentes nas Ordenações Afonsinas, o 

código de leis que regeu Portugal de 1390 até 1540. Podemos pensá-las como uma das 

primeiras tentativas de lei para registrar e ordenar os artistas de rua? (CASTRO, 2005) 

Assim como existem diversos jograis, são também distintos os nomes para o bobo. Em 

inglês é fool, louco, mas também podem ser jester, melhor traduzido como jogral, e em 

francês, fou, também louco. No português, aparece como bufão, louco, gracioso, mas às vezes 

bufão era usado também para o louco da aldeia, e, louco, apenas para um padre que exagerava 

um pouco mais nas festas da Quaresma. E jogral ou menestrel na nossa língua nomeia aquelas 

figuras líricas que recitam versos para as amadas, não sendo exatamente cômicas, mas, 

românticas. 

Na Idade Média todos os senhores tinham bobos, mas este costume veio da 

Antiguidade, como já vimos, tendo diversas formas de apresentação. Os trajes do personagem 

não são em vão. Usam um chapéu cheio de longas pontas; um cetro, chamado marotte, que é 

um símbolo da loucura, e vestem o verde – cor usada pelos devedores quando levados ao 

pelourinho, e do solidéu dos condenados às galés – e o amarelo – cor da traição, atribuída aos 

judeus e condenados a masmorra como lesa-majestade. Castro nos apresenta alguns dos 

grandes bobos da história: Thévenin, bobo da corte de Carlos V, da França; um dos mais 

famosos de todos os tempos foi Triboulet, bufão de Luiz XII e depois de Francisco I que 

inspirou Victor Hugo em “O rei se diverte”, e que por sua vez Verdi utilizou para fazer a 

ópera “O Rigoleto”; Brusquet serviu a Henrique III, da França e foi autorizado pelo rei a agir 

como um magistrado, gerando uma situação inusitada, um tolo-sábio atuando como juiz, e 

mais tarde inspirou Brecht na obra “O Círculo de Giz Caucasiano.” As mulheres também 

atuavam como bobas, sendo o caso de Madame Ramboiullet, na corte de Francisco I, e de 

Cathelot, que serviu a Margarida de Navarra e outros nobres membros da família. Catarina de 

Médicis tinha anões e anãs como bobos, entre as quais Jardinière e Jacquette.  Mas a mais 

famosa de todas as bobas foi Mathurine, que serviu a Henrique III, Henrique IV e Luiz XIII. 

(CASTRO, 2005). 

A palavra latina feria, que significa dia santo e feriado, deu origem à portuguesa feira, 

à espanhola feria ou à inglesa fair. Nestas feiras, “ao lado dos comerciantes de produtos 

agrícolas, também nos espaços públicos cobertos ou não, havia os artistas que 
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comercializavam os seus espetáculos, comumente denominados saltimbancos para designar 

aqueles que trabalhavam nas ruas” (SILVA, 2007, p. 27). 

Desta forma as feiras e as ruas foram espaços de desenvolvimento para os personagens 

cômicos. Se por um lado a Europa dos primeiros séculos da Idade Média não era o lugar ideal 

para os artistas, por outro, a própria igreja começou a incentivar a realização de autos e 

mistérios (contando a vida e Paixão de Cristo, histórias de santos, etc.). Em princípio eram 

feitas pequenas cenas dentro das próprias igrejas, mas depois foram crescendo e ganhando as 

ruas, envolvendo toda a cidade, chegando a ter competições para vem quer organizava as 

melhores. Estas feiras, como a de Saint Denis, criada por Dagoberto em 629, ou, bem mais 

tarde a de Saint Germain, criada em 1176, cresceram muito e viraram ponto de encontro de 

artistas de todas as artes e habilidades. A partir deste crescimento surgem os primeiros 

“teatros de feira” no final do século XVI. Em 1680, a Commedia Francesa conquistou o 

privilégio de ser a única a poder representar textos em francês, iniciando uma luta que durou 

quase dois séculos entre o teatro oficial e o de feira. Este último teve que criar uma série de 

estratagemas para continuar encenando, usando a criatividade. Somente em 1791 a 

Assembleia Nacional, órgão dos revolucionários franceses, reconheceu o direito de todo 

cidadão construir um teatro e apresentar o espetáculo que quisesse. Mas só em 1864 é que de 

fato a cena francesa passou a ter liberdade de criação. (CASTRO, 2005). 

A já citada Commedia Dell’arte surgiu neste mesmo período, no início do século XVI, 

visando diferenciar os espetáculos populares, baseados no improviso, do teatro mais culto e 

erudito. Mas as personagens cômicas se mantiveram unindo os dois teatros, e como já vimos, 

atravessaram os tempos. A chamada Farsa Atelana surgiu em Atela, região da Campânia, no 

século II A.C, quando estes grupos se dirigiam a Roma com estilo de farsa e trazendo 

personagens grotescos com diálogos improvisados, maliciosos ou de conotação obscena.  Na 

Farsa Atelana surgiram diversos personagens cômicos, como Maccus, um corcunda careca 

que pode ter sido o antecessor do polichinelo; Pappus, um velho avarento e ciumento, 

provavelmente antecessor do pantaleão; Sannio, um bufão e antecessor do arlequim; Bucco, 

um gordo simplório e possível antecessor do Brighela; Dossenus, uma caricatura do homem 

pedante, mas também do médico, do mágico e do pretenso sábio que tenta iludir os incautos; e 

finalmente, entre os inúmeros personagens, destaca-se o Zanni, um servo que deu origem a 

outros personagens e tem o seu duplo. O Império Romano caiu, mas os tipos da Farsa Atelana 

sobreviveram se adaptando ao longo dos tempos e das regiões. Angelo Beolco de Pádua, que 

ficou conhecido como Ruzzante, foi o elo entre a comédia popular e a erudita; e o Lazzi, 

realizando truques e pequenas cenas, foi a base para as gags dos palhaços, principalmente as 
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físicas, influenciando entre outros, muitos anos mais tarde, Charles Chaplin.  (CASTRO, 

2005).  

A autora também faz referência aos vendedores de rua com as suas “novidades”, sendo 

chamados de charlatões, farsantes, mercadejadores ou prestidigitadores, mas sempre com 

muita lábia e poder de convencimento. Por um lado distraem o povo, por outro comercializam 

produtos, alguns “milagrosos” ou “imperdíveis”. Alguns números destes vendedores 

chegaram ao teatro e as ruas, e eles próprios são comumente usados como personagens (em 

programas humorísticos populares de televisão como “A praça é nossa”).  

Tabarin, na Paris de 1618 ficou famoso como palhaço trabalhando com o charlatão 

Mondor, este vendia remédios enquanto àquele falava asneiras e bobagens e fazia perguntas 

absurdas as quais o segundo respondia sempre baseado na Filosofia ou na Bíblia. 

O clown, como vimos, era um camponês rústico, simplório e que foi virando estúpido 

e bronco ao longo dos tempos. A origem da palavra vem do inglês, colonus e clod. As suas 

primeiras referências se dão no século XVI, na Inglaterra, nos espetáculos de Mistérios e 

Moralidades, os quais se baseavam até 1550 nas figuras do Diabo e do Vice (que representava 

todas as fraquezas humanas). Neste ano o Vice ganhou um parceiro, justamente um camponês 

rústico, ingênuo, medroso, supersticioso, e por volta de 1580 o termo clown aparece para 

designá-lo (CASTRO, 2005). 

O circo e o palhaço de circo: como já visto, em 1768, Philip Astley construiu um 

anfiteatro a céu aberto onde de manhã dava aulas de hipismo e à tarde fazia espetáculos 

equestres. Ele revolucionou ao mesclar estes espetáculos às proezas de artistas de feira, 

fazendo que o mesmo se passasse em um círculo lembrando os espetáculos gregos em praça 

pública. Alguns números deixavam o público muito tenso, tinham disciplina militar e exigiam 

muita técnica e concentração. Era preciso descontrair o público, e aí entrou em cena o palhaço 

de circo. Este personagem mesclou diversos tipos cômicos como aqueles vindos da 

Commedia Dell’arte; o clown inglês; o clown de pantomima e o jester shakespeariano; e 

também os palhaços de tablado de feira. Surgiram também com Astley os Mestres de Pista 

(apresentadores) em confronto ou diálogo com os palhaços, suprindo o vazio entre um 

número e outro e se tornando um sucesso na Inglaterra, mas que demorou a se estabelecer na 

França em função do já citado privilégio da fala aos teatros oficiais, só abolidos em 1863. A 

autora afirma que a história do circo e dos palhaços sofreu muita influência dos pesquisadores 

e historiadores franceses e ingleses. Para ela, não há uma linha reta, evolutiva, como é passada 

nesta historiografia, sendo muito mais complexa e diversa.  (CASTRO, 2005). 
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A lenda do personagem Augusto, por exemplo, sofreu muito em função destas 

generalizações. Consta que Renz, diretor de um circo alemão, teve um acesso de fúria, 

brigando com alguns dos seus cavaleiros na coxia, e Tom Belling, um tratador de cavalos, se 

assustou e acabou entrando em cena e, atrapalhado, tropeçou no tapete, caiu, se levantou, e 

caiu de novo, sendo expulso da cena pelos outros atores aos chutes nas nádegas, levando o 

público a gritar: Auguste! (Idiota na gíria alemã de então). Renz percebeu o talento dramático 

de Belling e as possibilidades cômicas do personagem a quem chamou de Augusto. Existem 

outras versões para o nascimento do Augusto, mas que conservam estas linhas gerais. O 

Augusto se apresentava vestido como um empregado do circo, sendo, portanto, mais próximo 

do homem comum do que dos clowns. A oposição entre o clown e o Augusto é um marco do 

circo e da palhaçada e Foottit e Chocolat, são considerados os modelos desta dominação do 

clown. Tudor Hall, inglês, 1864-1921, dando vida ao clown, e Raphael Padilla, cubano, 1868-

1917, como o Augusto, fizeram muito sucesso entre 1890 a 1910 em Paris (CASTRO, 2005). 

 

1.2 Palhaços no Brasil 

 

Um palhaço, Diogo Dias, fez parte do grupo de Pedro Álvares Cabral quando este 

chegou ao Brasil, e utilizou a sua veia cômica para fazer mediação entre os portugueses e os 

indígenas, segundo Baffi (2009):   

Populares em Portugal, os cômicos graciosos [...] se fizeram presentes nas 
caravelas de Pedro Álvares Cabral por meio da figura de Diogo Dias que, em 
um domingo de Páscoa, atravessou o Rio e foi improvisar em meio aos índios, 
dançando com eles e fazendo saltos e acrobacias que acabaram por despertar-
lhes simpatia pelo riso. [...] Apesar de ser proveniente de outra cultura – ou até 
mesmo por explorar o cômico desta diferença – o gracioso Dias foi 
instantaneamente aceito pelos índios e acabou ficando tão famoso pela 
facilidade em cativá-los que foi designado por Cabral para fazer parte de 
diversas missões que buscavam promover o contato e a aproximação com os 
povos encontrados nessa terra (p.47-55) 
 

O teatro era comum entre os portugueses, inclusive com a realização de espetáculos 

dentro das embarcações durante as grandes viagens e expedições, de maneira que estas artes, 

inclusive as circenses, chegaram ao Brasil através destes navegadores e exploradores. O 

palhaço brasileiro foi ganhando corpo nas muitas festas realizadas no Brasil Colônia que 

aconteciam com regularidade e com uma relativa liberdade de criação. Uma primeira tentativa 

de ordenamento veio somente no século XVIII, quando tivemos o primeiro registro de um 

pedido de autorização para a arte de rua: no Livro de Venerações e Provisões (1787-1795) da 

Câmara do Rio de Janeiro consta o pedido de licença para a realização de um espetáculo em 

praça pública e para a saída de um bando de histriões como parte dos festejos pela execução 
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de Tiradentes. Esta comemoração se deu em 21 de abril de 1792, quando a população acendeu 

as suas lareiras e festejou a morte do então considerado traidor da coroa. Neste grupo 

constavam artistas cômicos, “um gracioso e dois barbas, o primeiro vestido de arlequim e os 

outros dois enfronhados em negras camisolas, burlescamente sarapintadas e tendo ambos à 

cabeça, chapéus afunilados” e “Passarola, provavelmente a primeira mulher palhaça” 

(CASTRO, 2005). 

O palhaço brasileiro se utilizou da mistura de culturas que caracteriza o Brasil e de 

traços culturais como a característica de rir de si mesmo e a habilidade para o improviso. A 

música típica do nosso palhaço é a chula cantada por eles nos desfiles de propaganda. Uma 

destas chulas, que se presume ter mais de duzentos anos, se tornou quase que um símbolo da 

palhaçaria brasileira “Ô raia o sol, suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua”. Outro 

empréstimo que o palhaço fez da cultura brasileira é a sedução, “que teria se desenvolvido a 

partir da malícia dos palhaços de folguedos populares, e que se firmou com a figura do 

palhaço-instrumentista-cantor”. (CASTRO, 2005).  

Os chamados palhaços-cantores tiveram uma importância na cena cultural brasileira 

desde os primórdios da nossa indústria fonográfica. A famosa Casa Edison formou o seu 

primeiro quadro de cantores profissionais basicamente com palhaços ou humoristas: Eduardo 

das Neves (1874-1919), conhecido como “Palhaço Negro” ou “Diamante Negro” gravou 

muitas músicas, e o seu maior sucesso, “A Europa curvou-se ante o Brasil”, homenageando 

Santos Dummont, foi gravado pelo palhaço-cantor Baiano em 1902; Baiano (1870-1944) 

além de fazer parte do corpo de cantores, foi também propagandista da gravadora, e trabalhou 

no Theatrinho do Passeio Público e no Circo Spinelli, e entrou para a história da música 

brasileira ao gravar em 1917, “Pelo Telefone”, registrado por Donga e Mauro de Almeida, 

considerado o primeiro samba gravado; Mario Pinheiro (1874-1960) começou atuando em um 

teatro em Piedade, no subúrbio carioca, e após participar do grupo da Casa Edison fez muito 

sucesso, chegando a fazer uma temporada nos Estados Unidos e na Itália; o quarto membro 

deste grupo foi Nozinho (1887-1962), que se não foi propriamente palhaço, começou a sua 

carreira como humorista. De todo modo fica o registro do quanto estes e outros palhaços-

cantores pontificaram na cultura brasileira, bastando dizer que dois dos mais famosos 

palhaços brasileiros foram também cantores. O pioneiro Benjamin de Oliveira (1870-1954) – 

que fugiu com um circo em Minas Gerais ainda criança e seguiu atuando como palhaço – 

chegou a ser o principal do Circo Spinelli e fez muitas gravações, principalmente de chulas, 

lundus e modinhas do seu amigo, o lendário Catulo da Paixão Cearense. Já o nosso 

contemporâneo Carequinha (1915-2006) gravou em seus vinte e seis discos desde cantigas de 
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roda como "Sapo Cururu", "Marcha Soldado", "Escravos de Jó" e "Samba Lelê" a marchinhas 

carnavalescas como "Garota Travessa", "Carnaval JK", e o seu maior sucesso, "O bom 

menino" (MARCONDES: 1998). 

Com o caldo do improviso e da musicalidade “o palhaço do Brasil Colônia, mascarado 

e mais próximo do bufão medieval, foi sendo substituído por um misto dos palhaços dos 

circos europeus com os palhaços dos nossos folguedos.” (CASTRO, 2005, p. 110)  

Este palhaço incorporou fragmentos dos diversos personagens cômicos das culturas 

populares brasileiras, como: o Palhaço da Folia de Reis e dos Reisados que deve proteger o 

Menino Jesus, confundindo os soldados de Herodes. Representando o Mal, usa geralmente 

máscara confeccionada com pele de animal e vai sempre afastado um pouco da formação 

normal da Folia, nunca se adiantando à "bandeira"; o Velho do Pastoril que acompanha o 

cortejo de pastores que vão a Belém saudar o mesmo menino-deus; os Mateus e Biricos dos 

bois e cavalos marinhos que guardam relação com a tradição das duplas de palhaços e são 

representados nas variadas dramaturgias do Ciclo do Boi, sendo espertos, cômicos, mas 

também capazes de realizarem pequenas maldades; os Palhaços dos Mamulengos (uma das 

modalidades de teatro de bonecos). O personagem cômico é um dos principais sendo quase 

um alter ego do mestre mamulengueiro.  (CASTRO, 2005).  As afirmações de Castro fazem 

eco a Araújo (1982) para quem:  

O povo brasileiro tem formas muito próprias de teatro e dramaturgia; as 
medidas para alcançá-las não são as mesmas do teatro ordinário. [...] Essas 
práticas teatrais à brasileira, muitas delas realizadas com um grande número 
de figurantes e nas ruas, como as marujadas, cheganças, folias de reis e 
outros brinquedos populares - que não imitam os conflitos à europeia, 
conferem à palavra “teatro” uma dignidade e abrangência social que as 
concepções do boulevard, da Broadway e da Cinelândia já fizeram murchar 
(p 11-13) 

 

Estas manifestações culturais realizadas nas ruas também foram estudadas por Mário 

de Andrade (1982), para quem as chamadas danças dramáticas se constituíam como Artes 

Cênicas Integradas ao conjugarem dança, música e teatro – e na perspectiva desta pesquisa e 

dos autores que a embasam, também integram o circo e a palhaçaria em específico. Estes 

autos populares, para Andrade, apresentam aspectos semelhantes, entre os quais destacamos: 

quanto ao enredo, o vínculo entre o sagrado e o profano nas festas religiosas; a presença de 

antagonismos, como entre a elite e a classe popular; a crítica social desculpada pela 

comicidade aos que dominam: padres, juízes, prefeito e “coronéis” que são sempre 

ridicularizados e ironizados; outro antagonismo é entre o bem e o mal, sendo este o caso das 

pastorinhas, onde o diabo aparece tentando as adolescentes; a ideia da incorporação do outro: 
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a disputa entre mouros x cristãos, o primeiro não destrói o segundo, mas incorpora-o, através 

da conversão; a ideia é que o cristão é o universal, convive com outras religiões, através da 

incorporação destas; a valorização do heroísmo e da coragem: como nos marinheiros das 

cheganças, por exemplo. Esta manifestação, aliás, é um dos temas preferidos de Mário de 

Andrade, por ser uma colcha de retalhos, com várias manifestações juntas: mouros chegando 

a Península Ibérica, a questão do mar, um tema português, e mais uma vez nas cheganças o 

sagrado e profano. Outra característica é que nascem ligadas a religião ou às festas religiosas 

(Natal, Dia de Reis, formando o Ciclo Natalino ou de Reis). Entre o “Ciclo de Reis” e o mês 

de maio acontecem muitas festas, porque é um período em que não chove, portanto o da 

colheita, da abundância de alimentos. Estas celebrações são para Andrade uma “Eucaristia 

Popular”, A comunhão é a abundância, o receber bem, oferecer à mesa. Aqui também se 

destaca a distinção entre a casa e a rua (DaMatta, 2001). Os grupos cumprem na sua 

dramaturgia temas que evocam estas visitas às casas: “Dona da casa, me dá licença, me dê 

seu salão para vadiar”, na rua, conforme o objeto desta pesquisa é possível “vadiar” (brincar, 

jogar, atuar) sem necessidade de licença (com ou sem lei garantidora), mas para entrar no 

espaço físico fechado (a casa de alguém, ou a casa de cultura administrada por terceiros) é 

preciso pedir autorização. Ao distinguir a casa da rua, outra questão é que se está dando valor 

a hospitalidade, um tema recorrente das músicas, e a comida é um item fundamental nestas 

festas. Nas folias e nos pastoris há visitas nas casas em troca de banquetes, esmolas, 

hospedagem, receber as visitas e comer junto são itens importantes da dinâmica destas danças 

e festas. Finalmente temos a questão da comicidade, quando passam do aspecto religioso para 

o cômico. O riso domina o que poderia ser um verdadeiro sacrilégio, mas é “inocentado” pela 

questão cômica, por ser uma “brincadeira”.  O palhaço brasileiro, como mostrou Castro, é 

também fruto desta mistura de referências, festas religiosas ou profanas, que saem das igrejas 

e ganham as ruas e praças das pequenas e médias cidades brasileiras, e aí, provavelmente, ele 

aprendeu ou re-aprendeu a fazer do espaço público o seu local de encenação e criação.  

Bolognesi (2003) traz outra característica. Pesquisando em circos brasileiros, o autor 

não encontrou nenhum clown branco. Para ele, as suas funções foram absorvidas pelo 

apresentador ou Mestre de Pista ou por um segundo palhaço, também ele um Augusto, 

chamado de escada ou crom. Ele acredita que existe em nosso circo uma predominância do 

Augusto (que como vimos representa o homem “comum”, o trabalhador, alguém mais perto 

do público), embora se conserve as duplas e em algumas situações até trios de palhaços. 

Pantano (2007) concorda, afirmando que o nosso palhaço é despojado, ao contrário do 

clown. “Podemos dizer que o palhaço brasileiro mesclou alguns caracteres deste palhaço e 
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criou a sua própria personagem” (p, 29). Para ela, “o clown branco é puro charme, tem gestos 

delicados, finos e elásticos, a brancura do seu rosto mostra o seu caráter aristocrático e 

alinhado” (p. 44 - 45), se distinguindo do Augusto, que é atrapalhado, pobre, marginal e tem 

uma caracterização despretensiosa. Mas Pantano enxerga neste despojamento do Augusto, 

que despontou em 1880, quando a sociedade industrial preconizava a padronização do 

indivíduo, uma dimensão de liberdade. Mas será mesmo que o Augusto é expoente da 

miséria? Não será o Augusto um personagem que rompeu com todas as normas vigentes, e, 

portanto, está longe de se encaixar nesta ou naquela forma de conduta?” (PANTANO, 2007, 

p.44-45).  

O próprio surgimento do circo no Brasil (século XVIII) foi diferente do europeu, não 

prevalecendo o espetáculo equestre. Aqui tivemos ciganos e ambulantes como executantes e 

propagandistas. O circo brasileiro nasceu atrelado às chamadas famílias circenses, são os 

circos-família, impulsionados principalmente pelos ciclos econômicos (como o do café e da 

borracha, principalmente). Nestes circos itinerantes toda a família participava do espetáculo, 

seja como artista ou às vezes vendendo pipoca, bilhetes, etc. Este circo tinha também uma 

ligação estreita com o teatro, sendo chamado de circo-teatro6, e o palhaço tinha um papel 

protagonista, uma vez que os melodramas constituíam parte do repertório (bem ao gosto 

nacional por rádio-novela e telenovela que teríamos mais tarde). Os palhaços ora faziam os 

seus papeis cômicos, ora faziam estes melodramas bem populares e adaptados do teatro 

“sério”. O sucesso do circo dependia do palhaço e, portanto, tudo nele era escolhido a dedo 

(as roupas, por exemplo), e em algumas situações o nome artístico do palhaço era também o 

do circo (PANTANO, 2007). 

Por outro lado, para a autora, o circo é nômade por natureza, o público nunca é o 

mesmo, o que faz com que cada espetáculo seja único, itinerante, original. Para isto: 

Estar atento ao contexto em que se está apresentando o espetáculo é fundamental 
para se ter uma boa encenação: nisso reside o papel do palhaço, pois ele é o elo entre 
o espetáculo e o lugar. Nas peças circenses e nas brincadeiras dos palhaços, algum 
personagem ilustre da cidade será sempre mencionado, lembrado pelos atores 
circenses. (PANTANO, 2007, p. 15-16). 

 

Bolognesi (2003) chama a atenção sobre esta função arregimentadora (ou mediadora, 

na hipótese desta pesquisa) do palhaço. Para ele o primeiro contato do público com o palhaço 

                                                           

6 Aqui fazemos um pequeno parêntese - acreditamos que provavelmente pela já pontuada ausência de equipamentos e serviços culturais formais nas 
pequenas e médias cidades brasileiras (e mesmo na periferia das grandes cidades) o circo tomou para si a tarefa de divulgar e difundir as outras artes 
como o teatro e a música. E na diminuição da presença de circos na segunda metade do século XX, as ruas se tornaram os espaços de encenação.    
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é visual, chamando à atenção a aparência física disforme, estranha ou exagerada, a 

vestimenta, os calçados, o adereço, os modos de gesticular, de andar, de falar e a maquiagem. 

Mesmo tendo direito a fala nos circos brasileiros, a primeira questão é o estranhamento, só 

depois entra a performance. O corpo do palhaço é a base da interpretação, ele fala pelo 

palhaço.  “Na caracterização do palhaço tudo é grotesco [...]. O ridículo está acentuado em 

seu conjunto, como um dos primeiros atributos para se alcançar o riso.” Mesmo porque, para 

ele “o palhaço tem um único objetivo: buscar o riso da plateia” (BOLOGNESI, 2003, p.183). 

Embora reconhecendo que o circo-teatro é uma característica fundadora do circo no 

Brasil, assim como o “teatro do pobre” dos folguedos populares conforme os já citados 

Araújo (1982) e Andrade (1982), Bolognesi (2003) adverte que a aproximação do circo com o 

teatro traz alguns riscos para o segundo, esvaziando o potencial político da transgressão 

natural do palhaço. Para ele:  

No que diz respeito aos palhaços, o risco maior é o esvaziamento do 
potencial grotesco. Sob a ótica de uma resvivência simbolista do clown (para 
não dizer romântica), pode ocorrer o predomínio do embate entre tipos 
antagônicos. De fato, essa tendência pode ser a mais apropriada para esses 
tempos que querem abolir a ideia de luta, de opostos, de opressão. Com isso, 
tem-se um esvaziamento da dimensão política do palhaço em nome de um 
ideal poético metafísico. [...] A procura por um momento de descontração, de 
relaxamento e revigoramento das energias confere à comédia circense e ao 
palhaço em particular uma conotação hierofânica. Cabem-lhes a tarefa de 
ridicularizar as estruturas sociais e familiares, as autoridades, hierarquias e 
ordens diversas, em uma espécie de compensação revigoradora da submissão, 
de apaziguamento das dores e dos constrangimentos, enfim, um momento de 
suspensão da reificação dominante. É a voz das antiordem e do caos, 
compensatória da ordem, sem a qual não haveria razão de existência. (p.200-
201) 

 

Na mesma linha, Pantano (2007) afirma que “o circo é um mundo às avessas” (p. 14), 

o qual “parte de uma total desordem, que será reorganizada em espetáculos, criando assim um 

conflito entre ordem e desordem. Essa desordem acaba desembocando em uma revolta contra 

o mundo e o habitual” (p.14) e “traz o mundo das possibilidades, aproximando o real do 

irreal. O homem além dos seus limites” (p.15). O que, para nós, caracteriza a função política 

do circo e especialmente do palhaço. Uma vez que “O palhaço e o circo possibilitam ao 

homem o encontro consigo mesmo e com a humanidade tirando-os do mecanicismo cotidiano 

da vida moderna” (p.17).  

Concluindo este resumido panorama, homenageamos três famosos palhaços brasileiros 

(além dos já citados) que atravessaram o século XX. Acreditamos que a geração surgida no 

final deste século e início do atual foi representada neste trabalho através das entrevistas (ao 

menos aquela radicada no Rio de Janeiro) e na literatura.  
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Arrelia (1905 -2005), que além de extensa carreira no circo, fez muito sucesso no 

rádio e na televisão. Sem fugir da tradição dos palhaços-cantores, popularizou a marcha 

carnavalesca “Tudo Bem”, de autoria dele, Manoel Ferreira e Antônio Mojica, aquela que diz 

“Como vai? Como vai, vai, vai? Eu vou bem! Eu vou bem! Eu vou bem! Muito bem! Muito 

bem! Bem! Bem!".  

Piolin (1887-1973), que chegou a ter reconhecimento internacional, e o dia de seu 

nascimento, 27 de março, foi escolhido como o Dia do Circo no Brasil.7 

Biriba, ainda em atividade com seus 85 (oitenta e cinco anos), o mais antigo palhaço 

em atividade no Brasil atualmente, tendo lançando em dezembro de 2013 a sua autobiografia 

“A história do palhaço Biriba”, em Ribeirão Preto, São Paulo, onde mora. 

 

 1.3. Lei do Artista de Rua: cultura e direito à cidade 

 

A rua como um elemento formador da Modernidade é um tema recorrente nas 

Ciências Humanas, e se por um lado Walter Benjamin estudou Baudelaire, o flâneur e as ruas 

de Paris como um símbolo da modernização daquela cidade, por outro João do Rio também o 

fez no Rio de Janeiro na virada dos séculos XIX e XX. Para este “as ruas têm alma”, o que 

pode ser associado à poética, mas ele também falava dos quão constitutivos na história das 

cidades são estes logradouros públicos, uma vez que, para o jornalista, ele também um 

flâneur, existe uma arte e uma estética das ruas. Enquanto as estradas levavam os homens para 

longe e cumpriam um papel de desenvolvimento econômico e social, as ruas mostravam quem 

eram estes homens em suas realidades, ali nasciam os reclames, as demandas, as caricaturas, 

as artes, as paixões, as palavras chulas e de ordem.  

Se as cidades contemporâneas falam, o fazem pelas ruas, é ali que os candidatos 

buscam votos, é ali que o cidadão “comum” pragueja contra estes mesmos candidatos, mas 

depois capitula votando nele. Ali os artistas captam esta “alma” e a devolvem à sociedade 

(DO RIO, 2007). 

Benjamin (1995) comparou as figuras do poeta e do flâneur ao catador de lixo: ambos 

perambulam pela cidade e utilizam o material descartado por ela como matéria-prima de suas 

obras e trabalhos. Desse modo, as agências públicas de controle social, representadas em 

Benjamin pelo prefeito (Georges-Eugène) Haussman (prefeito de Paris, entre 1853 e 1870, e 

responsável pela reforma da cidade, determinada por Napoleão III), entendendo este potencial 

transgressor das ruas, agiram através de uma política urbana de higienização dos logradouros 
                                                           
7 Conforme Revista Museu: 2013. 
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públicos, modificando ou ao menos limitando esta possibilidade de se construir poesia a partir 

da própria cidade e do seu “lixo”.  

Para Benjamin, a política urbana de Haussman, que se autointitulava um “artista 

demolidor”, favorecia o capital financeiro. Com a elevação dos aluguéis, os mais pobres são 

empurrados para as periferias e os bairros perdem suas fisionomias próprias, transformando 

Paris em uma cidade estranha para os próprios parisienses. Os parisienses não se sentiam mais 

em casa. É o caráter desumano da cidade ou da política urbana, o chamado “embelezamento 

estratégico”. (BENJAMIN, 1995).  

Haussman, um homem do Estado Bonapartista, visava com a sua reforma “substituir 

as ruas tortuosas, mas vivas, por longas avenidas, os bairros sórdidos, mas animados, por 

bairros aburguesados. “Se ele abre bulevares, se arranja espaços vazios, não é pela beleza das 

perspectivas. É por estratégia de guerra [...]”, de controle social e de limpeza das ruas 

(LEFEBVRE, 2006, p. 16). Guardadas as devidas proporções, de tempo e de método, este é 

um quadro similar ao acontecido nas grandes cidades brasileiras, especialmente o Rio de 

Janeiro dos nossos tempos. 

Na Europa da virada dos séculos XIX e XX, assim como no Brasil e no Rio do século 

XXI, também foram realizados eventos de divulgação e mercantilização das cidades, as 

chamadas grandes exposições, que tinham o “inocente” e simpático intuito de “divertir os 

trabalhadores”. Mas para Benjamim, na verdade, a indústria da diversão facilitava o ato da 

publicidade, que procurava transformar todo espectador em consumidor. E em consequência a 

obra de arte virou mercadoria, e a mercadoria aparecia como se fosse arte, gerando uma 

“auratização” da mercadoria e a “dessacralização da arte”. O sujeito se aliena, sendo resumido 

ao papel de consumidor. A resistência se deu pelos colecionadores, tentando reagir a esta 

mercantilização da arte levando-a para o espaço privado onde poderia ser “preservada” 

(BENJAMIN, 1995: 30-43).  

O autor destaca ainda outro vetor de resistência contra a entrega da “arte ao mercado” 

que resultou nos grupos que defendiam a “arte pela arte”. Dessa palavra de ordem se origina a 

concepção da obra de arte total, que tenta impermeabilizar a arte contra o desenvolvimento da 

técnica. Tanto os colecionadores quanto os que defendiam a “arte pela arte” tiveram um papel 

político contra a exploração mercadológica, mas do nosso ponto de vista, não foi o suficiente, 

uma vez que acreditamos que a resposta à mercantilização não é a segregação da arte como 

privilégio dos “cultos” ou “especialistas”, mas a criação de sujeitos culturais, a ampliação do 

acesso às formas de produção cultural pelos “comuns”, e aí as ruas têm um papel decisivo. A 

ação cultural feita pelos “comuns” e não “para” os que precisam ser “culturalizados”, não tem 
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que ser panfletária ou rebaixada esteticamente, uma vez que a obra pode ser “justa”, mas tem 

que ter qualidade.  Mas ela também não precisa ser doutrinadora. O que se busca é trazer 

outros sujeitos para o campo cultural.  (BENJAMIN, 1994) 

A rua como fonte de inspiração e matéria-prima da obra literária nos deixou como 

legado o gênero do folhetim, o qual teve grande aceitação, elevando a remuneração dos 

escritores, que passaram a ter peso na sociedade, segundo Benjamin (1995). 

Se Baudelaire e seus contemporâneos escreviam a partir do que viam nas ruas, eles 

também dialogaram com os artistas de rua. As bandas musicais formadas por filhos de 

camponeses que migraram para as cidades e tocavam para a população pobre das ruas da 

cidade foram consideradas como heróicas pelo escritor, mesmo que este não fosse o público 

que habitualmente rodeava o flâneur. Benjamin (1995) afirma que o poeta se posicionava 

contra o “progresso” que dominava a sua Paris e por isto foi feliz em seu intento de narrar 

poeticamente esta cidade.  

Assim, na Paris do século XIX, “a burguesia dirigente, classe não homogênea 

conquistou a capital com uma dura luta. [...] Aqueles que guardam o sentido da obra, 

inclusive os romancistas e os pintores, se consideram e se sentem ‘não burgueses’” 

(LEFEBVRE, 2006, p.15). E aqui temos duas ações, a de observar, mas também a de agir 

nesta cidade captando tudo o que acontecia nas suas ruas, portas, praças, mostrando como 

André Breton o quanto podia ser (e fornecer material para o movimento) surrealista esta 

realidade urbana, o que servia segundo Benjamin até para “afastar o mal-entendido da ‘arte 

pela arte’’’ (BENJAMIN, 1994, p. 26) 

A arte, para o autor, tem que ter uma função social, ainda que preserve a sua 

autonomia e a qualidade. Analisando Brecht, ele diz que o palco se tornou uma tribuna, mas 

também adverte para uma limitação: 

O teatro político [...] se limitou a franquear ao público proletário posições que o 
aparelho teatral havia criado para o público burguês. As relações funcionais entre 
palco e público, texto e representação, diretor e atores quase não se modificou. O 
teatro épico parte da tentativa de alterar fundamentalmente essas relações. [...] Para 
seu palco, o público não é mais um agregado de cobaias hipnotizadas, e sim uma 
assembleia de pessoas interessadas, cuja exigência ele precisa satisfazer. 
(BENJAMIN, 1994, p. 79-80) 
 

Esta crítica a limitação do “teatro político” foi feita ao próprio Brecht e ao seu legado 

por um dos seus influenciados, o dramaturgo brasileiro Augusto Boal, como veremos adiante. 

Mas Benjamin defende o papel de Brecht. Para ele, neste teatro, a interrupção da ação está no 

primeiro plano, e cada vez que o ator interrompe uma cena, dá espaço para o público refletir 

sobre o que está assistindo. Como sabemos, é algo que Boal recuperou com o coringa no 
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Teatro do Oprimido, e que o teatro de rua faz constantemente, inclusive porque na rua não há 

controle, é possível “vadiar” sem pedir licença, o que é bom para os artistas e “libera” o 

público para interferir. Para o teatro épico não há espectador retardatário, ele entra e sai do 

espetáculo e/ou do espaço a hora em que deseja, como acontece na arte de rua. Por conta 

destas interrupções qualquer coisa pode acontecer. A interrupção combate a apatia do público. 

O mandamento mais rigoroso desse teatro é que “quem mostra” - o ator – deve ser também 

“mostrado”. (BENJAMIN, 1994, p. 80-88). Outra advertência é que não cabe uma 

infantilização do público, uma vez que:  

 
A massa é a matriz da qual emana, no momento atual, toda uma atitude nova com 
relação à obra de arte. [...]. Afirma-se que as massas procuram na obra de arte 
distração, enquanto o conhecedor a aborda com recolhimento. Para as massas, a 
obra de arte seria objeto de diversão, e para o conhecedor, objeto de devoção. 
Vejamos mais de perto esta crítica. A distração e o recolhimento representam um 
contraste que pode ser assim formulado: quem se recolhe diante de uma obra de arte 
mergulha dentro dela e nela se dissolve, como ocorreu com um pintor chinês, 
segundo a lenda, ao terminar seu quadro. A massa distraída, pelo contrário, faz a 
obra de arte mergulhar em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a em 
seu fluxo. O exemplo mais evidente é a arquitetura. [...] Os edifícios acompanham a 
humanidade desde sua pré-história. Muitas obras de arte nasceram e passaram. [...] 
Mas a necessidade humana de morar é permanente. A arquitetura jamais deixou de 
existir. Sua história é mais longa que a de qualquer outra arte, e é importante ter 
presente a sua influência em qualquer tentativa de compreender a relação histórica 
entre as massas e a obra de arte (BENJAMIN, 1994, p. 192-193). 

 

Como vimos, a Paris de Baudelaire e o Rio de Janeiro, sob forte influência francesa no 

início do Século XX, têm proximidades, assim como os olhares de jornalistas, historiadores, 

cronistas, caricaturistas como o já citado João do Rio, Lima Barreto, Pederneiras, J. Carlos ou 

compositores de música popular como Orestes Barbosa (este também jornalista e escritor), 

Donga, Sinhô, Noel Rosa, Cartola e outros.  

A Arte feita na rua tem um potencial de mediação ao fazer uma crônica e caricatura da 

cidade, só que ao vivo, no imediato, de uma forma aparentemente não reprodutível pela 

indústria cultural (conforme o próprio Benjamin conceituou). Para Santos apud Velloso 

(2004) existe uma conivência entre o homem e a cidade, sendo um a imagem do outro. 

Acreditamos que existe entre a rua e o palhaço que atua nela esta mesma relação de 

conivência, até pelo fato de que “o circo brasileiro encontrou no nomadismo o seu principal 

meio de sobrevivência”. Sendo uma função do palhaço a de divulgar o circo e o espetáculo, 

firmando a chula “Hoje tem espetáculo? - Tem sim senhor!” (BOLOGNESI, 2003, p. 48) 

Já vimos que a ação cultural poética e política nas cidades é uma manifestação antiga e 

persegue a humanidade desde a Antiguidade. Com Baudelaire, a partir de Benjamin, tivemos 

um breve relato de como isto se processou na Paris de Haussman. Mas mesmo vivendo estes 
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fatos, precisamos apontar algumas questões no Rio de Janeiro atual, inclusive porque foi 

também a partir do conflito entre o “Choque de Ordem” e os artistas de rua que esta pesquisa 

foi gestada.  

Desde o período no qual João do Rio militou literariamente, no mandato do prefeito 

Pereira Passos (1902-1906), apontado como um “Haussman tropical” por Jaime Larry 

Benchimol (1992), e mais recentemente nos governos de César Maia (1993-1996, 2001-

2008), Luiz Paulo Conde (1997-2000) e o atual, Eduardo Paes, eleito em 2009 e reeleito em 

2012, o Rio de Janeiro vem sofrendo modificações urbanas que tanto são aplaudidas por 

determinados segmentos da sociedade carioca, como são criticadas por outros. Paes pode ser 

considerado por um lado um beneficiário dos grandes eventos, sejam esportivos (Copa do 

Mundo – 2014 e Olimpíadas – 2016), como de outras áreas (Jornada Mundial da Juventude e 

Rio+20 – 2012), e, por outro, um promotor destes mesmos eventos, vistos como 

potencialmente “revitalizadores” da cidade, mas que também se inserem em uma estratégia de 

cidade-produto, a ser consumido por quem tem mais poder aquisitivo (turistas ou moradores 

mais ricos). Para este modelo de cidade, a arte e os artistas têm um papel de amortização dos 

conflitos. “Até esse momento, a cultura se dissolve, tornando-se objeto de consumo, ocasião 

para lucro, produção para o mercado, o ‘cultural’ dissimula mais de uma armadilha.” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 73-74) 

Neste contexto surgiu o chamado “Choque de Ordem”, em 2009, reunindo um 

conjunto de ações e políticas de ordenamento público as quais atingiram diretamente os 

artistas de rua, trazendo como consequência a Lei do Artista de Rua, como veremos a seguir.  

Cristina Nacif et al. (2011), estudando outra forma de oposição entre o poder público 

municipal e a ocupação cultural das ruas, através dos blocos carnavalescos das zonas Sul e 

Centro, nos apresentou o contexto político e administrativo do início do “Choque de Ordem”.   

Para a autora, estes blocos surgidos espontaneamente como forma de expressão e 

associação entre animadores culturais, foliões e militantes de organizações e partidos políticos 

de esquerda durante a redemocratização brasileira, em uma ação que combinava resistência 

política e reação à mercantilização das escolas de samba, (como o Simpatia é Quase Amor, o 

Bloco de Segunda, o Bloco do Barbas, entre outros), foram crescendo em número de 

participantes, e atingindo uma popularidade massiva nos anos 2000. Aqui temos outra forma 

de arte sendo feita na rua, por iniciativa popular e também cumprindo um papel de mediação 

sociocultural e de direito ao território, à cidade e à cultura.  

Em função deste crescimento o então prefeito César Maia (2005-2008) incorporou o 

chamado carnaval de rua (das zonas Sul e Central da cidade, uma vez que blocos como o 
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Cacique de Ramos sempre estiveram atuando em suas áreas e nos desfiles oficiais na Avenida 

Rio Branco) ao Calendário Cultural do Rio de Janeiro (elaborado pela RIOTUR, empresa 

municipal responsável pela política de turismo e de eventos). Para Nacif, este governo 

promoveu ações pontuais de ordenamento público, ou “a varejo”, nas quais os blocos de rua 

não estavam inseridos, mesmo porque ainda não tinha se dado o estouro visto atualmente.  

Já no período posterior, com a posse do prefeito Eduardo Paes (2009) estas ações 

foram sistematizadas, planejadas, e passaram a integrar diversos órgãos e programas. Logo no 

primeiro dia de governo, 01/01/2009, foi criada por decreto (nº 30.399) a Secretaria Especial 

de Ordem Pública (SEOP), que pelo seu caráter “extraordinário” não passou por qualquer 

discussão popular ou ao menos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A SEOP agrupou 

funções de outras coordenadorias já existentes, mas que se encontravam isoladas e que foram 

incorporadas as subsecretarias de Fiscalização, de Controle Urbano e a de Operações – que 

passou a coordenar a Guarda Municipal, instituição estratégica para estas ações. Esta 

secretaria foi responsável pela operação “Choque de Ordem”, que tomou o município – 

principalmente em suas áreas centrais e economicamente privilegiadas –, no primeiro ano de 

mandato de Paes. Após a realização de seminários internos discutindo a experiência inicial da 

operação, foi constituído – pelo corpo técnico da SEOP e sem participação popular – o Plano 

Municipal de Ordem Pública, prevendo o estabelecimento de ações como: 1. 

Restabelecimento da autoridade policial; 2. Planejamento estratégico e ordem pública; 3. 

Preparação da estrutura da secretaria. Neste bojo foi criado o Conselho Municipal de Ordem 

Pública, de caráter consultivo. Segundo a autora, toda esta política percebia a questão da 

ordem pública como estratégica para a gestão revelando, conforme o texto do plano, “uma 

nova postura frente à questão da ordem pública”, agora não mais através de ações isoladas, 

mas, ao contrário, de ações planejadas (NACIF, 2011)  

Sobre o processo que resultou na lei, apresentamos dois pontos de vista, o do autor da 

mesma, o vereador Reimont Otoni, e de um dos artistas de rua, Richard Riguetti, ambos de 

entrevistas concedidas para esta pesquisa.  

Otoni (2013) relatou a demanda pela sua criação e a participação dos artistas na 

elaboração da lei:  

Foi em uma das edições do Fórum de Cultura, realizado aqui no espaço da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, momento em que discutimos o direito à cidade, em que 
ouvimos da sociedade civil denúncias de ações intempestivas provocadas pela 
Prefeitura. Ações que retiravam do cenário urbano a arte, a música, o teatro, o circo 
e todas as livres manifestações artísticas. Havia aí um equívoco, que em tempos 
seguintes, foi reconhecido pelo Prefeito Eduardo Paes. E assim começa a nossa 
história. A história de uma Lei que é expressão do ânimo e da força popular. 
[...] 
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Vi os artistas conscientes do seu protagonismo e do seu poder de pressão e 
articulação. Sinceramente, uma aula de condução do processo parlamentar, como 
deve ser: com a presença da sociedade civil. (OTONI, 2013) 

 

O vereador acredita que os artistas de rua cresceram muito em sua mobilização no 

período de elaboração da lei, mas principalmente quando esta foi inicialmente vetada: 

Sinceramente, tive a grata experiência de presenciar a formação do Fórum de Arte 
Pública, espaço de encontro dos artistas de rua.   Momento de troca de experiências 
e reflexão sobre o papel do artista no cenário urbano. Pude ouvir relatos de inúmeros 
artistas conscientes do seu protagonismo em todo o processo. Provocadores, 
também, do movimento de recuo do Prefeito. Não sei se você sabe, mas, o Prefeito 
chegou a vetar o PL aprovado na Câmara pelos vereadores. O veto gerou grande 
insatisfação no meio cultural e ganhou eco nas redes sociais. Então, o Eduardo Paes 
aceitou o convite do teatrólogo Amir Haddad e compareceu à reunião na casa do 
grupo “Tá Na Rua”, momento em que anunciou que iria voltar atrás. Disse, ainda 
que orientaria a bancada do governo a derrubar o veto (OTONI, 2013) 

 

Ainda segundo o vereador Reimont Otoni, houve uma mudança na atitude destes 

artistas após a efetivação da lei:  

Impressionante a mudança. Vi segurança nos artistas. Eles estão nas ruas e, muitos, 
guardam consigo a Lei 5429/2012 plastificada. Hoje, os artistas reagem dialogando 
e informando à Guarda Municipal a existência da Lei o como se sentem amparados. 
Os artistas pisam na Câmara e vêem o espaço legislativo como seu. Durante todo o 
processo fizemos debates na Câmara em que os artistas adentraram o espaço 
legislativo com suas indumentárias, mostrando toda a sua força. Fizemos o um 
Fórum de Cultura em que os artistas estiveram frente a frente com a chefia da 
Guarda Municipal, que os reconheceu como detentores de direitos a serem 
respeitados e resguardados. A arte pública retornou com força para a cidade 
(OTONI, 2013) 

 
 Para ele o poder público deve apoiar estas manifestações culturais sem prejuízo à sua 

autonomia:  

Deve ser meta importante para a Municipalidade, a ocupação das ruas pela arte e a 
democratização do acesso à diversidade cultural. É urgente a criação de 
instrumentos de democratização da gestão e dos recursos. Efetivamente, a Prefeitura 
lançou edital de fomento à arte pública e estabeleceu convênios incentivadores à arte 
de rua, no ano seguinte à sanção da Lei. Ainda não é ótimo, o que implicaria no 
estabelecimento de uma política pública para os próximos dez anos, no mínimo. No 
entanto, estamos trabalhando, junto com a sociedade civil, para a formulação do 
Plano Municipal de Cultura, onde estaria previsto o fomento à arte pública (OTONI, 
2013) 

 
Já Richard Riguetti (2013), o Palhaço Café Pequeno da Silva e Psiu, do grupo OFF-

Sina e da Escola Livre de Palhaços (ESLIPA), nos deu o seu relato deste processo, que em 

linhas gerais teve a concordância dos outros entrevistados, como poderemos aferir no capítulo 

específico: 

Eu estive em todos os momentos da lei. A lei é um processo muito bonito porque 
veio de baixo pra cima mesmo. O que antecede a questão do Fórum das Artes 
Públicas e da lei é a Rede Estadual de Teatro de Rua do Rio de Janeiro, que naquela 
época a gente já chamava de Teatro de Rua e Afins, porque nós não queríamos, nem 
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pretendíamos ser só teatro. “Afins” já apontava pro que eu acho que o Amir hoje 
define bem, como arte pública, que é o artista que está no espaço público aberto.  
[...]  
É resgatada, no Rio de Janeiro, a imagem emblemática do capitão do mato, através 
do Rodrigo Bethlem, que entra na Secretaria de Ordem Pública e começa esse 
processo de higienização da cidade. Começa a tirar os pobres, começa a tirar as 
pessoas que estão na rua. Começa, a partir desse processo de higienização, 
transformar a cidade pro capital. A cidade deixa de ser do morador e passa a ser do 
capital, de ir e vir para o trabalho. O Rio de Janeiro tem na sua essência, uma cidade 
a céu aberto.  
[...] 
Logo no início da gestão da Jandira Feghali como Secretária de Cultura, nós 
imediatamente entramos em contato, antes mesmo de ela assumir o cargo, nós 
entregamos um plano de trabalho elaborado pela Rede Estadual de Teatro de Rua, 
que colocava uma meta pra onze meses, dois anos e quatro anos de gestão o que o 
artista de rua já estava colocando como política pública.  
[...]  
Chegou o momento que nós fizemos uma mobilização na Cinelândia pra levantar 
essa questão do choque de ordem, nesse momento a Jandira liga pra gente, ligou pro 
Amir na Cinelândia e falou: Eu vou receber vocês, podem vir aqui amanhã. [...] Ela 
sentou e falou: Olha, eu estou de saída, eu vou viajar, mas eu fiz um decreto, dá 
uma olhada aí, que quero saber a opinião de vocês, eu vou resolver isso, vou levar 
pro prefeito. Na hora que ela falou decreto, houve uma reação enorme, ficou um 
constrangimento, Nós não viemos aqui pra discutir decreto, a gente não quer 
decreto, a gente quer fomentar. Decreto de jeito nenhum. Não é possível que uma 
pessoa só assine o decreto e ache que isso vai funcionar. Não, não é assim. 
Negamos o decreto, foi um constrangimento muito grande e começamos a pensar: 
não é por aí. Já sabíamos que não era por aí, nós sabíamos que teria que ser um outro 
processo. Naquele momento a gente queria discutir a questão da ordem pública e o 
incentivo do fomento ao artista popular, o artista de rua. 
[...]  
Se assina um decreto, vem outro prefeito e derruba aquele decreto, não é isso. Nós 
começamos então a trabalhar com o legislativo. Já tínhamos um diálogo aberto com 
o vereador Reimont [...] a partir dali fizemos uma lei muito simples, poucas linhas, 
mas que diz exatamente o que nós necessitávamos. Foi pra votação, ganhamos na 
primeira instância, ganhamos na segunda instância. Foi pro prefeito, ele tem um 
prazo de quinze dias pra se pronunciar e ele vetou. Então, nesse veto nós voltamos 
com a nossa manifestação.  
[...]  
Nesse momento marcamos um encontro com ele (o prefeito Eduardo Paes) no Tá na 
Rua e falamos assim: Olha, nós estamos aqui. Nós existimos e não é a sua gestão 
que vai definir o nosso futuro, mas nós temos uma proposta, ele falou: Ah! Legal, 
vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma lei melhor que essa, e nós: Não tem 
problema, nós não somos nada contra a coisa melhor, ao contrário. Chamamos o 
Reimont, ele: Ao contrário, nós estamos aqui com vocês. O que for bom pra vocês, é 
bom pra mim. Foi um gesto maravilhoso do Reimont. A gente ficou preocupado, aí 
ele falou que ia fazer uma coisa melhor, então está bom.  Foi lá pro encontro, e lá no 
encontro tinha uma mobilização muito grande, muitos artistas, a sociedade 
apoiando, ele chegou lá e derrubou o veto dele mesmo. (RIGUETTI, 2013) 

 

As avaliações sobre as consequências das transformações que o Rio de Janeiro passa 

quanto ao bem-estar dos cidadãos não são unânimes, seja por parte daqueles que as apoiam, 

assim como daqueles que a elas se opõem.  

Siqueira (2013) lembra que a composição de forças políticas no governo Paes reflete 

aquela do governo federal, com alianças de grupos que não têm o mesmo projeto estratégico, 
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mas que talvez tenham coligações táticas. Com esta ressalva, segundo ele, “fica mais fácil 

entender a coexistência entre intervenções urbanas de corte autoritário e socialmente 

excludentes e ações e discursos de preocupação com a cultura e o patrimônio cultural”. 

(SIQUEIRA, 2013, p. 24)  

Lefebvre corrobora as posições do autor ao identificar uma contradição na relação dos 

mercadores e banqueiros na construção das cidades medievais ocidentais. Se por um lado a 

exploravam, por outro tinham uma relação afetiva com elas, não podendo ser observados 

apenas por um ângulo. O que pode ser pensado também na realidade que observamos: 

Assim era a cidade que a Idade Média ocidental criou. Animada, dominada por 
mercadores e banqueiros, essa cidade foi obra deles. Pode o historiador concebê-la 
como um simples objeto de tráfico, uma simples ocasião de lucro. Absolutamente, 
de modo algum. Esses mercadores e banqueiros agiam a fim de promover e 
generalizar a troca, a fim de estender o domínio do valor de troca; e, no entanto, a 
cidade foi para eles bem mais um valor de uso do que de troca. Amavam sua cidade 
tal como uma obra de arte, ornamentada com todas as obras de arte, eles a amavam, 
esses mercadores de cidades italianas, flamengas, inglesas e francesas. De modo 
que, paradoxalmente, a cidade dos mercadores e dos banqueiros continua a ser pra 
nós o tipo e o modelo de uma realidade urbana onde o uso (a fruição, a beleza, o 
encanto dos locais de encontro) predomina ainda sobre o lucro e o proveito, sobre o 
valor de troca, sobre o mercado e suas exigências e coações. Ao mesmo tempo, a 
riqueza devida ao comércio das mercadorias e do dinheiro, o poder do ouro, o 
cinismo desse poder também se inscrevem nessa cidade e aí prescrevem uma ordem. 
De modo que ainda nesta qualidade ela continua a ser, para alguns modelo e 
protótipo (LEFEBVRE, 2006, p. 45-47). 
 

E a arte e a cultura são percebidas como estratégicas neste pelos segmentos mais 

ligados ao poder econômico e que compõem os diferentes níveis de governo, sobretudo, neste 

caso, o municipal. O objetivo é atrair o maior número de apoiadores entre os artistas e os 

agentes culturais, inclusive os que atuam nas ruas. Inicialmente reprimidos, foram integrados 

ao processo posteriormente, como já vimos – através da sanção da Lei do Artista de Rua pelo 

prefeito Paes.  

Neste modelo que conjuga a chamada economia criativa com a cidade-mercadoria, os 

artistas de rua podem ter um papel de antídoto às transformações radicais que vivenciamos 

atualmente, e existem precedentes históricos para estas ações culturais, como veremos. 

Os primeiros artistas que chegaram ao Brasil no final do século XVIII e início do XIX 

não encontraram uma grande organização urbana, mas o suficiente para se apresentarem. 

Estes artistas trouxeram consigo, além de todo o seu conjunto de saberes artísticos e 

arquitetônicos, também os conhecimentos das censuras, perseguições e controles sobre seus 

trabalhos, principalmente quando eram realizados em ruas e praças públicas. Denominados 

saltimbancos, além de terem o corpo como instrumento de trabalho, eram portadores de uma 

memória de saberes e práticas, para cá vieram atores. Para o sucesso de suas empreitadas estes 
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artistas faziam pesquisas que envolviam a descoberta dos lugares mais populosos ou 

populares, as questões topográficas, agrícolas, econômicas e climáticas, a infraestrutura, os 

períodos de festas religiosas ou não. A partir desse estudo, desenvolviam todo um modo 

próprio de abordagem, mas também de mediação com as realidades locais, já que “os artistas 

circenses constroem vínculos com seu público: o econômico, pois sempre dependeram quase 

que exclusivamente de passar o chapéu ou da bilheteria; e também o cultural e o social” 

(SILVA, 2007, p. 49) 

Como já visto, é muito difícil o controle da arte feita na rua, e por isto mesmo sempre 

foi um objetivo dos governos ter algum nível de ordenamento destas manifestações. Aqui no 

Brasil, no final do século XVIII, se processou um quadro similar ao identificado no mesmo 

período na Europa, com uma proposta de construção de teatros fechados, tirando os artistas 

das ruas e os fixando, o que ajudava a controlá-los e distingui-los, uma vez que os espetáculos 

circenses e os de saltimbancos e brincantes populares não eram vistos como portadores de 

nenhuma função social, nem pedagógica, nem civilizatória. Mas, por outro lado, tinham uma 

grande aceitação popular e foram também difusores de outras expressões artísticas não 

totalmente circenses (caso dos palhaços-cantores, por exemplo, e do circo-teatro). 

Como a função deste teatro em espaços fechados e no palco italiano era “civilizatória”, 

em meados do século do XIX, eram raríssimas as peças de assunto nacional, se priorizavam 

os “clássicos” vindos da Europa. Mas mesmo com pouca oferta, um tipo de peça nacional foi 

frequente: a comédia em um ato, ou chamado “entremez” (gênero surgido em Portugal), como 

complemento ou no intervalo dos outros espetáculos mais “sérios”. Segundo Décio de 

Almeida Prado, a ação usava e abusava das convenções da farsa popular: quanto aos 

personagens, tipos caricaturais, burlescos, não raro repetitivos; quanto ao enredo, disfarces, 

quiproquós, pancadaria em cena. Para o pesquisador, o dramaturgo Martins Pena assimilou 

esta técnica tingindo-a com cores e assuntos nacionais, assimilando em chave cômica o que ia 

sucedendo de novo na atividade brasileira cotidiana, com destaque especial para a cidade do 

Rio de Janeiro. Na perspectiva que esta pesquisa se vincula, acreditamos que é possível 

conceituá-lo como um “teatro de perdedores” ou que retrata o cotidiano dos “comuns”. 

Martins Pena, segundo Prado, escreveu sobre as diferentes realidades socioeconômicas que 

coexistiam no Brasil naquele tempo: o da corte, o da roça e o do sertão. Os autores cômicos 

que o seguiram foram pelo mesmo caminho escrevendo, por exemplo, sobre o homem do 

interior perdido na grande cidade do Rio de Janeiro e que resultou em um personagem 

clássico da nossa comédia de costumes. “Só que ele o põe a serviço de uma visão cômica do 
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homem e da sociedade, cobrando todos os erros, inclusive os políticos, que não rareiam em 

suas obras, muito mais pelo riso do que pelas indignações inflamadas” (PRADO, 2003, p. 55). 

Para Ermínia Silva, “[...] não se deve subestimar todo o controle e as insistentes 

investidas de uma parte dos intelectuais [...] e autoridades em [...] tratar a produção das ruas 

[...] como não civilizatórias, por não terem função educativa ou de formação moral”, mas 

estes artistas nunca sumiram do contexto brasileiro, em nenhum período histórico ou região. 

“Entre as permanências e transformações [...] sempre estiveram presentes as atividades 

circenses, nem que fosse apenas a figura do palhaço. Chamado às vezes de ‘palhaço-cartaz’” 

(SILVA, 2007, p. 27). Mas eles não cantavam apenas as chulas tradicionais como “olha o 

palhaço no meio da rua” já que “Ao exercerem também a importante função de palhaço-

cantor, levavam às ruas algo que iria ser experimentado à noite no circo – uma diversidade de 

gêneros musicais” (Op. Cit, p. 49) 

A partir da conjugação de três fatores: a ausência de equipamentos culturais formais 

nas cidades brasileiras, a tradição dos brinquedos populares (que vimos com Castro e 

Andrade) e das necessidades de trazer público para o circo, podemos supor que o palhaço 

brasileiro se construiu e se consolidou nas ruas. Ali ele ganhou um corpo, um discurso, um 

modus operandi e um papel político de mediação entre o “povo” e o “poder”. Socorremo-nos 

em Baffi (2009a; 2009b) que trouxe dois conceitos complementares e que corroboram esta 

nossa hipótese, o de Palhaço Itinerante e o de Palhaço Arruaceiro.  

O primeiro é aquele que atua em trânsito pelos espaços públicos. Seus números têm 

duração indeterminada, acompanhando os acontecimentos, inclusive com improvisos, e 

dialogam ou interagem com os elementos que encontram nas ruas, se deixando afetar uma vez 

pelos elementos fixos e móveis que esbarra, incluindo o público. E como já visto, este palhaço 

atua desta forma desde a Antiguidade, pois  

O espaço público [...] é anterior ao espaço privado [...]. Da mesma forma, a arte da 
representação é anterior aos locais que posteriormente virão a contê-la seja o edifício 
teatral ou o lugar reservado às festas ou aos ritos, para citar duas manifestações às 
quais normalmente são relacionadas à origem do teatro. (BAFFI, 2009a, p. 81-82).  

 

Nesta sua itinerância ele observa este espaço, “Já que não tem nada mais importante 

para fazer pode empenhar-se nos pequenos problemas que em geral evitamos olhar no dia a 

dia e provavelmente pode narrar com mais propriedade o que observou” (BAFFI, 2009a, p. 

108). Mas o palhaço itinerante não só observa, ele joga e convida o público para jogar neste 

espaço que é naturalmente “propício ao jogo, pois preserva o público em um território onde 

naturalmente é propositor, de forma que este pode ser co-protagonista juntamente ao palhaço, 
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ao contrário do palco italiano que muitas vezes amortiza o espectador (p. 116-117). Mas esta 

ação do palhaço não é realizada sem problemas, ela sofre limitações impostas por políticas de 

ordenamento urbano, como já vimos e, portanto, faz parte do jogo reivindicar que o espaço 

público seja devolvido ao público. Para isso ele precisa participar dos processos decisórios 

que lhe dizem respeito conforme a Teoria da Gestão Social e a defesa do seu direito à cidade. 

Para Baffi, o espaço público não é caracterizado pelos sujeitos individualmente e sim 

em “sua pluralidade”. O palhaço itinerante é um destes sujeitos que, em seu curso pela cidade, 

busca apropriar-se do espaço público segundo uma lógica própria – como o flâneur de 

Baudelaire/Benjamin –, a tal lógica do palhaço, que como visto comumente não se adequa ao 

padrão hegemônico. Do seu jogo com o público, que em nossa hipótese classificamos como 

mediações, podem surgir alternativas ao funcionamento e a estrutura da sociedade e da 

urbanidade (BAFFI, 2009a).  

Por outro lado, temos também o palhaço arruaceiro, derivado daqueles que tinham a 

função de ser palhaço-cartaz dos circos e espetáculos. Em uma sociedade normativa, qualquer 

artista de rua poderia ser chamado de arruaceiro, ou seja, aquele que promove “baderna” e 

“confusão” na rua (BAFFI, 2009a). Como já vimos, provocar o dissenso é uma das funções 

que o palhaço mais gosta de executar, é da natureza do personagem. Este palhaço-arruaceiro 

encontra eco em Amir Haddad (2013), para quem estes grupos saltaram de alguns poucos há 

cerca de trinta anos para centenas nos anos 2000, se tornando uma realidade no cenário 

brasileiro e ocupando as ruas e espaços alternativos em todo o país. 

Mas se por um lado estes grupos de teatro de rua (nos quais incluímos palhaços e 

ainda outros brincantes) cresceram após a redemocratização iniciada em 1985, por outro, os 

governos que seguiram em maior ou menor escala (José Sarney, Fernando Collor de Mello, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso) optaram por uma política de financiamento à 

cultura que priorizava leis de incentivo a partir de renúncia fiscal e uma ação restrita às artes e 

ao patrimônio histórico e artístico, conforme Lia Calabre (2005). É importante se destacar este 

fato, uma vez que as expressões artísticas e manifestações culturais menos atraentes para o 

“mercado” cultural foram relegadas ao segundo plano, e os artistas de rua estiveram entre os 

mais prejudicados ou discriminados.  

Esta política se radicalizou no governo de Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002, 

que chegou a adotar o lema “Cultura é um bom negócio” (CALABRE, 2005) e se manteve 

parcialmente no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), na 

gestão de Gilberto Gil, ainda que esta administração tenha sido decisiva para a mudança de 

paradigmas que orientam as políticas culturais no Brasil. 
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Em 02 de janeiro de 2003, Gilberto Gil, em seu discurso de posse, anunciou mudanças 

radicais na forma de se ver, pensar e praticar cultura e políticas culturais no Brasil, entre as 

quais destacamos: o (ministério ser um) espaço da memória e invenção, a ideia de 

antropologia aplicada e de argamassa do novo projeto nacional de distribuição de renda e 

justiça social e a não omissão e submissão aos interesses do mercado. A partir daí algumas 

políticas, programas e projetos culturais foram gestados com a adoção do conceito de 

Cidadania Cultural de Marilena Chauí, conforme veremos no próximo capítulo, mas ainda 

ficaram expostas muitas chagas decorrentes dos anos de desigualdades socioculturais no país. 

No período mais agudo de priorização das leis de incentivo à cultura como política de 

Estado, os artistas de rua, salvo ações pontuais (principalmente municipais), não foram 

considerados como parte do grupo a ser apoiado. Para Haddad (2013), após muita pressão 

estas manifestações passaram a ser notadas, porém de modo insuficiente, sendo sempre os 

últimos a serem citados e contemplados nos processos de financiamento à cultura. Mas, 

apesar das dificuldades, a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), ligada ao Ministério da 

Cultura (MINC), abriu a partir do período Lula, editais exclusivamente para as artes de rua e 

seleções regionais que incluíam o Teatro de Rua em suas premiações. Mas para o autor, ainda 

persistia o tratamento diferenciado e rebaixado destinado a essas modalidades na medida em 

que mantinham o teatro de rua prisioneiro de critérios e juízos que não atendiam às suas 

demandas e especificidades, não coincidiam com suas práticas, desejos, necessidades.  

Mas não seria a liberdade que têm os palhaços e outros artistas de rua ruas que os 

tornariam especialmente diferentes e até “perigosos” para os detentores de poder político e 

cultural? Não seria contraditório afirmar a autonomia e a independência e querer uma 

aproximação ou tratamento igual a outras expressões artísticas?  

Barros (2001) afirma que a rua estimula a autonomia do palhaço que pode ser exercida 

no discurso e na gestão da sua carreira, ao evitar a dependência dos meios tradicionais de 

apoio como os editais. Para o autor, passar o chapéu é um meio de financiamento à cultura 

muito anterior aos existentes. Ainda quanto à autonomia adquirida pelo palhaço ao atuar na 

rua, o Teatro de Anônimo, um grupo importante deste segmento no Rio de Janeiro declarou:  

A arte de rua é a arte da sobrevivência e o nosso chapéu representa a forma de 
negócio mais franca e direta que há. Sem atravessadores, sem contratantes e sem 
despesas com funcionários mediadores. O estabelecimento é público e é nosso. Há 
apenas fornecedores e consumidores, frente à frente, dando e recebendo valores e 
preços possíveis, justos, injustos, mas sempre medidos pelas reais possibilidades e 
disponibilidades de cada um, de seus afetos, de nossos afetos. A lógica para 
transformar valor no preço, que vai para dentro do chapéu, tem a ver com o prazer 
no corpo do espectador, com a realidade da experiência vivida. Aqui a justiça – tão 
sonhada – poderá ser praticada por todos nós (ANÔNIMO, 2013, p.01) 
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Pucetti (2006) lembra que sem o público entrar no jogo o espetáculo não tem sucesso, 

“e como deixar de mencionar a importância do mestre maior: o público, que no final das 

contas é quem vai mostrar se o que o palhaço faz causa o riso ou não, se provoca, se 

emociona, e se é de alguma forma transformador?” (p.20-25). Na mesma lógica, Dorneles 

(2006) destaca que as ações do palhaço pressupõem a interação entre o palhaço e o público. 

Para o autor, a potencialidade da ação política do palhaço está nessa interação que requer a 

qualificação de sua capacidade de comunicação. Telles (2006) corrobora essas considerações 

destacando que  

Nas ruas temos dois tipos de público: um público convocado já se prepara de 
antemão para esta ‘cerimônia social’, estabelecendo códigos de conduta durante o 
espetáculo, e um público não-convocado, que é pego de surpresa, cuja relação 
‘cerimonial’ é construída no momento em que o espetáculo o encontro e o captura 
de seu trajeto inicial. 
A heterogeneidade do público é um fator comum para os espetáculos de rua. No 
espaço urbano encontramos pessoas de vários tipos, transeuntes que, muitas vezes, 
esbarram com um espetáculo e ali extravasam, com alegria ou tristeza, sua relação 
com o mundo.  
Langsted determina quatro pontos que deverão ser observados pelo 
performer/palhaço dedicado à prática do teatro (do circo) de rua. São eles: o público 
heterogêneo, a “estética da interrupção”, a admissão dos ruídos da rua e a utilização 
do “cenário” urbano (p. 45- 46). 

 

Mas Magalhães (2006) nos faz um alerta sobre este potencial de mediação política e 

social ao afirmar que o palhaço 

É a antítese do poder. Refiro-me não a um poder determinado como o poder público, 
religioso, social, financeiro, metodológico, bélico, mas a toda forma de poder. O 
palhaço é o desajustado, o inocente, o tolo, aquele que não se adapta ao mundo dos 
valores hegemônicos: enquanto o poder é o ajuste, a regra, a normalização, é aquele 
que dita os valores hegemônicos que devem ser seguidos e conservados, inclusive 
para a sua manutenção. A relação do palhaço com o poder não é de luta, mas de 
convivência. O palhaço não é um revolucionário que queira tomar o poder, aliás, ele 
nunca chegou, nem chegará ao poder. Ainda bem (p. 39-40). 

 

Já João Carlos Artigos afirma que  

Os anos comprovam que há muitas maneiras possíveis de trilhar o caminho da 
comicidade, seja você um palhaço de rua, de lona, clown de teatro, um brincante 
popular (Mateus, Pai Francisco, etc.), se utilize a mascara, se é um bonequeiro, um 
comediante e por aí vai. E, sobretudo, a cada dia é mais evidente que as formas de 
expressão não são de modo algum excludentes.  
[...] 
 
A arte do palhaço é a arte do encontro. Consigo mesmo, com o outro e com seu 
tempo. A partir daí, se cria um espaço simbólico capaz de engendrar o sentido de 
pertencimento, fruição, elevação de espírito, que faça da arte algo vivo e em 
constante processo de elaboração (ARTIGOS, 2007, p. 13-19) 
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                  2. POÉTICA E POLÍTICA DAS RUAS: UM REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Tentaremos ao longo deste capítulo (ampliando o debate para além dos palhaços, mas 

sempre tendo estes personagens em perspectiva) fazer uma reflexão sobre o papel social da 

arte a partir de uma frase de Augusto Boal: “Espectador, que palavra feia!”. Para o 

dramaturgo, esta ideia de espectador, de ser plateia ou público-alvo de uma ação cultural, 

desumaniza, aliena e reduz o homem, tirando-o da condição de sujeito do processo. “Todas 

estas experiências de teatro popular perseguem o mesmo objetivo: a libertação do espectador, 

sobre quem o teatro se habituou a impor visões acabadas do mundo.” (BOAL, 2011, p. 237) 

Para empreendermos esta tarefa, além dos conceitos do próprio Boal (2009; 2011), 

serão utilizados diversos autores, especialmente Georg Lukács (2000), Paulo Freire (1972; 

1982), Marilena Chauí (2006), Henri Lefebvre (2006) e Fernando Tenório (1998; 2006; 2007; 

2008; 2012).  

Segundo Boal, (2011) ao conferir a determinadas pessoas a condição de artista, a 

aristocracia desconsiderou o papel do povo como criador, reduzindo-o a destinatário do teatro. 

Ao estabelecer divisões estabelecendo que só poucas pessoas poderiam representar enquanto 

as outras deveriam apenas assistir, se consolidou aquilo que o autor chama de “Sistema 

Trágico Coercitivo de Aristóteles”, ou seja, a defesa de uma independência da poesia (lírica, 

épica e dramática) em relação à política. 

Com a ascensão da burguesia e início do chamado capitalismo moderno, os artistas 

deixaram de ser portadores ou guardiães dos valores morais e passaram a ser sujeitos 

multidimensionais, indivíduos excepcionais, mas igualmente afastados do povo. No entanto, 

Boal destaca que se por um lado a invenção do protagonista foi um ato de rebeldia, uma 

transgressão, por outro, acabou aristocratizando o teatro. Este herói, não muito diferente dos 

heróis épicos, era alguém cujo exemplo deveria ser seguido, como uma forma do Estado 

coagir este povo, “civilizando-o”. (BOAL, 2011). 

A arte burguesa, ainda segundo Boal, era também popular, uma vez que rompia com 

cânones anteriores como a Igreja. Shakespeare foi, para ele, o primeiro dramaturgo burguês, 

uma vez que os seus temas mais usuais eram a tomada do poder por aqueles que não o tinham, 

contando a história da burguesia e das suas revoluções. Tendo sido, ainda, o primeiro 

dramaturgo a afirmar o homem em sua plenitude, como sujeito histórico. Mas esta mesma 

classe burguesa “levou as fronteiras do teatro longe demais”. Quando a burguesia de fato 

assumiu o poder, tratou de controlar o teatro, restringindo o direito de atuação, conforme visto 

na França e no resto da Europa (e mesmo no Brasil), como mostramos no capítulo anterior. 
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Esta política cultural teve êxito por muito tempo, mas, como diria a linguagem popular, já 

“era tarde demais”, o teatro já tinha certa autonomia de meios e de conteúdos, outras 

dramaturgias e poéticas haviam entrado na vaga aberta, ganhando ou criando novos e 

alternativos espaços fechados, inclusive as ruas. 

Para Boal (2011), Brecht é um contraponto à estética burguesa, pois converte o 

personagem em objeto de forças sociais, o “ser social determina o pensamento” e não o 

contrário. Segundo Boal, em todas estas poéticas “idealistas” o personagem “já nascia” com 

suas faculdades e paixões. Para Brecht, não existia uma “natureza humana”, era necessário 

buscar as causas sociais dos comportamentos humanos. Contemporâneo de Boal, Haddad 

(2013) concorda com este na importância e nas limitações do teatro épico de Brecht, já que o 

alemão mexeu na dramaturgia, mas não na caixa cênica, mantendo a cena italiana, o teatro no 

espaço fechado.  

Acreditamos que a base da “Poética e da Estética do Oprimido” de Boal foi uma 

importante contribuição para o rompimento das barreiras entre os protagonistas e o público: 

todos podiam participar com o “Sistema Coringa”, o que para o dramaturgo correspondeu à 

conquista dos meios de produção teatral, destituindo a propriedade privada na cultura e 

rompendo com o sistema de Aristóteles. Acreditamos que as artes de rua foram beneficiárias 

deste movimento, mesmo tendo ou trazendo outras estéticas e dramaturgias, ela se utilizaram 

desta liberdade. (BOAL, 2011).  

Colocamos Boal em diálogo com o Lukács da Teoria do Romance (LUKÁCS, 2000) 

para observarmos a função social e/ou provocativa da arte8, discutindo se a estrutura social 

determina a estrutura formal (da obra de arte).  

A estrutura fechada, pré-determinada, do escravismo grego gerou a epopeia, que foi 

legitimada pela estrutura fechada da servidão feudal. Na epopeia, o herói e o vilão eram pré-

determinados, como os valores e os papéis sociais. O capitalismo legitimado pela Revolução 

Burguesa e trazendo no momento uma estrutura mais aberta, com papéis sociais e valores em 

mutabilidade social, gerou o anti-herói e também o romance, herdeiro da epopeia, mostrando 

que a chegada de uma nova estrutura social gerou uma forma literária inovadora: o romance 

burguês. Shakespeare foi o maior representante deste segmento, como já vimos. 

O ser social, para Lukács9 é condicionado pela história, e questionamos como na 

conjuntura atual, quando vivemos a influência do mercado em diversas áreas – inclusive nas 

políticas públicas para a cultura- é possível adotarmos uma ação cultural crítica e autônoma? 

                                                           
8 As reflexões sobre este autor contaram com a contribuição - através de conversas por meio digital eletrônico - do Professor Dr. José Ribamar 
Mitoso, da UFAM.  
9 Conforme anotações do mestrando no curso de Gestão Social, ministrado pelo Professor Fernando Tenório em 2012/2 no CPDOC/FGV.  
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Aqui nos interessa questionar como a realidade social – que mesmo sendo “real” por diversas 

vezes pode se apresentar trágica, lírica, fantástica e cômica –, se transforma em “realidade” 

artística, em obra de arte que tendo a sua estrutura formal não desconsidera o que acontece no 

mundo a sua volta? E como se apresenta na praça pública esta realidade que é artística, mas é 

fruto do cotidiano?  Como a estética capta a realidade social e até pode interferir nesta? Para o 

professor Mitoso10: 

O épico das conquistas coloniais portuguesas foi transformado em épica na poética 
de Luiz de Camões. O Trágico da luta de classes na Rússia revolucionária foi 
transformado em uma poética realista - trágica por Maiakovski! O absurdo - cômico 
da realidade social brasileira, país rico com povo explorado, transformado em arte-
cômica pelos Palhaços de rua! [...] A comédia social capturada por uma consciência 
estética e re-apresentada formalmente pela arte cômica. 

 

Na nova estrutura social possibilitada pela ascensão da burguesia, segundo Lukács, a 

arte tornou-se independente, pois todos os modelos desapareceram. A epopeia buscava dar 

forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma. Já o romance buscava descobrir 

e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida. O herói romanesco buscava algo, mas nem 

os caminhos ou objetivos podiam ser dados objetivamente. De modo que havia espaço para o 

improviso, as condições sociais e psicológicas incidiam no caminho e no caminhar. O 

romance, ao contrário de outros gêneros, é um devir, um processo, o que pode nos dar pistas 

favoráveis a uma associação entre a arte de rua e a liberdade possível ao romance. (LUKÁCS, 

2000) 

Os artistas de rua, assim como herdaram mais recentemente a “liberdade” da Estética 

do Oprimido (esta, por sua vez, herdeira de Brecht), também são herdeiros de uma gama de 

possibilidades abertas pelo romance e dialeticamente contribuíram para superá-lo. Na rua e na 

comicidade, não cabem heróis, mesmo que modernos e de carne e osso, ali dominam os 

avessos, os perdedores, os diferentes do sistema hegemônico.  

Com o fim dos modelos, a arte se liberta. O romance sucedeu dialeticamente a epopeia 

e a tragédia, segundo Lukács, mas ainda representando uma classe dominante e o seu 

pensamento, a burguesia. Como aconteceu em outras áreas de conhecimento, esta burguesia 

também passou a ser questionada por diversos artistas e criadores, denunciando que o 

romance se tornara similar a este homem burguês, egoísta e individualista. Mas é necessário 

reafirmar que o romance teve um papel revolucionário e de ampliação de conteúdos e 

possibilidades, conforme atestou Macedo (2000).  

                                                           
10 Como dito, através de correspondência eletrônica com este professor.  



46 
 

 

Fernando Peixoto (1991) mostrou que o espaço cênico é uma imposição ou uma 

opção, sendo ambas de natureza social, e que desde a Antiguidade chegando à Modernidade, 

o teatro nunca abandonou totalmente as ruas, de acordo com as condições objetivas ou opções 

estéticas, como que vimos no percurso histórico do circo e da personagem palhaço. 

Lukács (2000) criticou o humor como um representante do pensamento burguês, 

porque mesmo agindo com ironia em relação aos costumes burgueses, para ele realçá-los era 

reafirmar estes mesmos valores. Mas se pensarmos na trajetória histórica conforme o proposto 

pelo próprio autor e referendado por Boal: se o romance sucedeu à epopeia e à tragédia tendo 

sido uma nova linguagem estética para um novo modelo político e econômico, ele próprio não 

poderia ser substituído conceitualmente? E neste caso o humor também não poderia mudar a 

sua perspectiva, sendo mais crítico de fato e alternativo à sociedade burguesa? Para Lukács o 

humor fazia um recorte de uma totalidade e fragmentava o homem ou o fato social 

apresentando apenas um aspecto.  

Mas se uma das conquistas da Modernidade foi esta ampliação de visões, não seria 

possível através de um recorte olhar o todo, realçando a observação crítica sobre este? O 

próprio Lukács (2000, p.96) diz que a “ironia é a objetividade do romance”. 

Se uma estrutura social mais aberta possibilitou o romance e abriu a vaga para outras 

linguagens, inclusive a ascensão ou a retomada da arte de rua, por outro lado, se utilizarmos a 

“liberdade” da qual o romance se fez construtor e donatário, é possível afirmarmos que não 

existe um só modelo de humor e que há espaço para a reflexão crítica, que é a que fazem em 

nossa hipótese os artistas de rua?  

Inclusive porque, para o próprio Lukács, a arte deve preservar a sua independência, 

uma vez que a arte - em relação à vida – é “outra coisa” ou é sempre um “apesar de tudo”. 

Então através da forma, se constrói e se preservam as estruturas, códigos e universos próprios 

da arte, delimitando o motivo pelo qual não pode ser confundida com a realidade, mesmo que 

seja parte dela e a comente através da crítica ou da ironia, conforme os palhaços e artistas de 

rua. Por outro lado, cabe a precaução que a arte não deveria ser instrumentalizada, ou perderia 

a sua função. (LUKÁCS, 2000). 

Ainda mais assertivo, Boal (2011), denuncia que as tentativas de separar o teatro e a 

política induzem ao erro, o que é uma atitude política. Para o autor, as classes dominantes 

tentam se apropriar do teatro, e com isso modificam o próprio conceito. Para ele, o teatro tem 

um papel social, sendo “um ensaio para a ação na vida real, e não um fim em si mesmo. O 

espetáculo é o início de uma transformação social necessária e não um momento de equilíbrio 

e repouso. O fim é o começo!” (BOAL, 2011, p.19) 
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A obra de arte capta os problemas do homem e do seu meio, transformando-os 

segundo a forma e tirando o indivíduo da atribulação cotidiana. Muitas vezes trazendo poética 

ao cotidiano, o que não deixa de ser uma atitude política, conforme veremos mais a frente na 

própria fala dos palhaços que foram entrevistados nesta pesquisa. A questão que trazemos é 

como aderir à realidade, sem romper com a forma que é a que preserva a integridade da arte. 

Novamente Macedo (2000) nos alerta que a forma é o verdadeiramente social na literatura, é 

pela estética que a obra de arte dialoga com a sociedade. A partir de Lukács ele afirma que 

sem forma pode haver até ciência, mas não literatura, não a manifestação artística. 

Poética e Política ou instrumentalizar a Poética em função da Política? Esta é uma das 

questões que interessam para a nossa pesquisa: como falar critica e ironicamente da realidade 

social e até representá-la mediando relações entre a sociedade e os governos sem ser 

instrumentalizado e perder a sua autonomia? Como “desordenar” os esquemas pré-

estabelecidos através do riso, do humor e das maneiras dos palhaços e artistas de rua? 

Estudando o arquétipo do palhaço pela visão da Psicologia Social, Alexandra Tsallis 

(2012) concluiu que ele é um perdedor consciente e que tira proveito dessa condição. Para ela 

o universo do circo é o da superação física do homem, e os trapezistas, os acrobatas, os 

equilibristas estão acima da maioria da humanidade, dos indivíduos “normais”. Após os 

números tensos, perigosos e que prendem a atenção do público (o que está na origem do circo, 

como vimos na história de Philip Astley), o palhaço entra no espetáculo para mostrar que 

também é um perdedor, que se o público está se considerando pequeno diante de artistas que 

realizam ações “sobre-humanas”, ele também está. Se alguns querem ficar “por cima” (na 

técnica, no espetáculo, na sociedade), ele, o palhaço, não se incomoda de estar “por baixo” e é 

justamente daí que constrói a sua vida, ou o seja, o seu número e o seu espetáculo. Ele 

humaniza aquele ambiente que é artístico, mas, é ordenado e regrado, ele tem autonomia 

destas grandes regras e técnicas de superação que o circo traz, ele precisa apenas do seu corpo 

e vestes “deformadas” e da sua verve humorística para atuar. Ele é “mais um” ou “menos 

um”, como o público também o é. E sendo tão igual ao público ele pode “falar a sua língua”? 

A Lei do Artista de Rua trouxe um aumento da demanda e de artistas para as ruas 

como atestam matérias em jornais (BOTTARI, 2012). A questão que se coloca é se em função 

disso pode acontecer uma perda da qualidade deste fazer artístico, ou em decorrência das 

possibilidades de apoio e financiamento advindas da lei, descaracterizar a função política do 

palhaço. É possível que vejamos nas ruas uma série de pessoas apenas fantasiadas de 

palhaços, sem nenhuma preocupação ou projeto artístico-estético, diluindo o potencial de 

mediação e a transgressão natural da palhaçada? Mafesoli (2009) afirma que não há mais 
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originalidade, só “sopas requentadas” travestidas de livros, filmes, exposições e espetáculos 

cênicos e musicais que “precisam ser lidos, vistos, apreciados” por influência do mercado e 

não por necessidade ou escolha do sujeito cultural. Para o autor   

O anômico de hoje é o canônico de amanhã. Basta lembra que poetas malditos ou 
pensadores isolados, como Freud, Marx, Nietzsche, foram, primeiro ignorados, 
depois denegridos, depois plagiados. Seria fácil aplicar um tal esquema nos dias de 
hoje. E ver como a produção de alguns “marginais centrais” é retomada, à socapa, 
pelos notários do saber e do poder (2009, p. 24-25)   

  

A arte de e na rua exerce na prática a cultura como um direito, fazendo valer ao artista, 

na prática, o direito à cultura e à autonomia de prática e de discurso cultural, conforme os 

conceitos de Boal, de Paulo Freire e de Marilena Chauí. Para estes dois últimos, a chamada 

Arte Pública se apropria da autonomia e da cidadania cultural e no primeiro, da desconstrução 

da figura do espectador, facultando ao cidadão “comum” a possibilidade de ser um produtor 

ou agente cultural. 

A ação cultural na rua é ainda também tributária de Lefebvre (2006) quanto ao direito 

à cidade, que defende a possibilidade do cidadão ser ativo na construção do seu local de 

vivência (e não só de moradia alienada), se apropriando, criando e fruindo deste espaço 

urbano. A cidade, para Lefebvre, deve ser pensada através do olhar, das prioridades e ações 

do cidadão, e não somente do planejamento tecnocrático da administração pública que por 

muitas vezes é refém ou parceira do mercado. Para ele:  

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 
direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é o valor de 
troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 
monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem alem do prazer e do prestígio, enormes riqueza em objetos e em dinheiro) 
(LEFEBVRE, 2006, p. 4) 

 

Trata-se de uma cidade que como obra está aberta as contradições e as ações dos 

diversos atores que a disputam. Os grupos “minoritários”, ou “perdedores”, como os 

trabalhadores das indústrias e do comércio, e da cultura, acrescentamos, mesmo tendo uma 

série de reclames a serem feitos não deixam de ter uma relação de trocas afetivas com esta 

mesma cidade.  

Nesse sistema urbano, cada cidade tende a se constituir em sistema fechado, 
acabado. A cidade conserva um caráter orgânico de comunidade, que lhe vem da 
aldeia, e que se traduz na organização corporativa. A vida comunitária (comportando 
assembleias gerais ou parciais) em nada impede as lutas de classes. Pelo contrário. 
Os violentos contrastes entre os poderosos e os oprimidos não impedem o apego à 
cidade, nem a contribuição ativa para a beleza da obra (LEFEBVRE, 2006, p. 5) 
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Mas com a industrialização estes trabalhadores vão sendo expulsos da cidade, das suas 

áreas centrais, como já vimos em Benjamin/Paris de Haussman e estamos vendo no Rio de 

Janeiro. Para Lefebvre, esse afastamento favorece a perda da consciência urbana. Nesse 

contexto, ganha destaque a disputa entre o valor de uso (a cidade e a vida urbana, o tempo 

urbano) e o valor de troca11 (os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos 

bens, dos lugares e dos signos) (LEFEBVRE, 2006, p. 27).  

A cidade de Lefebvre se situa no meio termo entre a ordem próxima e as relações dos 

indivíduos em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos organizados e estruturados e as 

relações desses grupos entre eles e a ordem distante que é a ordem da sociedade, regida por 

grandes e por poderosas instituições (como a igreja e o Estado), por um código jurídico 

formalizado ou não, por uma “cultura” e por conjuntos significantes. Esta ordem se impõe. A 

cidade é uma mediação entre mediações, contendo a ordem próxima e contida na ordem 

distante. Para o autor, a cidade é uma obra, a ser associada mais com a obra de arte do que 

com o simples produto material, nela importa a produção e reprodução de seres humanos por 

seres humanos, mais do que a produção de objetos. A cidade é mediação e produto das 

mediações, o terreno de suas atividades, o objeto de suas proposições. (LEFEBVRE, 2006). 

Como obra viva, tal qual defendia João do Rio, esta cidade tem uma fala que é aquilo 

que acontece nas ruas, nas praças, uma língua (formada pelas particularidades, pelo 

comportamento, pela moda, pela gastronomia, enfim, pela cultura), uma linguagem urbana e 

uma escrita (o que se escreve nos seus muros e espaços públicos, como a arte do grafite, por 

exemplo). De maneira que esta cidade tem uma dimensão simbólica - formada pelos 

monumentos, mas também pelos vazios, praças e avenidas – que surge nas disputas e nas 

trocas, algumas advindas das necessidades que o cidadão tem e reclama. E, pela pressão 

popular, surgem os novos direitos como aqueles exigidos pelas diversas faixas etárias, dos 

gêneros, o direito à cultura (que veremos em seguida com Chauí e Freire e vimos com Boal), 

ao repouso e ao lazer, fazendo coro com os tradicionais reclames sociais como os direitos à 

saúde e à habitação e trabalhistas (LEFEBVRE, 2006).  

São direitos que, como os culturais, carecem de disputas entre as classes sociais. “A 

pressão da classe operária foi e continua a ser necessária (mas não suficiente) para o 

reconhecimento desses direitos, para a entrada para os costumes, para a sua inscrição nos 

códigos, ainda bem incompletos.” (LEFEBVRE, 2006, p. 117) A questão colocada por 

Lefebvre se aproxima dos que os movimentos sociais – os artísticos e culturais incluídos – 

estão trazendo como pauta no Brasil atual. Como o autor, acreditamos que não se trata 
                                                           
11 Aqui Lefebvre trás para a cidade e os modos de viver nela os conceitos de Marx (O Capital, V. I).  
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"apenas dos índices de crescimento da produção e da renda, mas da divisão. Que parte da 

produção aumentada e da renda global aumentada será atribuída às necessidades sociais, a 

‘cultura’, à realidade urbana?” (LEFEBVRE, 2006, p. 126).  

Por um lado existe a necessidade de reclamar direitos, mas por outro, a de construção 

de alternativas, inclusive através da cultura e da arte, e de libertá-las do mercado, 

aproximando-a da vida cotidiana e dos “homens comuns”: 

                                                                    [...] O problema é acabar com as separações ‘quotidianeidade-lazeres’ ou 
‘vida quotidiana-festa’. O problema é restituir a festa transformando a vida 
quotidiana. A cidade foi um espaço ao mesmo tempo pelo trabalho produtivo, 
pelas obras, pelas festas. Que ele reencontre essa função para além das 
funções, na sociedade urbana metamorfoseada. Assim se formula um dos 
objetos estratégicos (que aliás consiste apenas na formulação daquilo que se 
passa hoje, sem graça ou esplendor, nas cidades em que festividades ou 
festivais tentam muito sem jeito recriar a festa).  

 
                                                    [...] 

                                                                     Donde tirar o princípio da reunião e seu conteúdo? Do lúdico. O tema 
deve ser tomado aqui na sua acepção mais ampla e no seu sentido mais 
“profundo”. O esporte é lúdico, o teatro também, de modo mais ativo e mais 
participante que o cinema. As brincadeiras de criança não devem ser 
desprezadas, nem a dos adolescentes. Parque de Diversão, jogos coletivos de 
todas as espécies persistem nos interstícios da sociedade de consumo 
dirigida, nos buracos da sociedade séria que se pretende estruturada e 
sistemática, que se pretende tecnicista. Quanto aos antigos lugares de 
reunião, em grande parte perderam seu sentido: a festa, que perece ou se 
afasta deles, o fato de eles reencontrarem um sentido não impede a criação de 
lugares apropriados à festa renovada, essencialmente legada à invenção 
lúdica. [...] Não há dúvida nenhuma de que a sociedade dita de consumo 
esboça essa direção. Centros de lazeres, “sociedade de lazeres”, [...], lugares 
de férias [...]. Portanto, trata-se apenas de dar forma a essa tendência, ainda 
submetida à produção industrial e comercial da cultura e de lazer nesta 
sociedade. 

 
                                                               [...] 
 

O espaço lúdico coexistiu e coexiste ainda em espaços de trocas e de 
circulação, com o espaço político, com o espaço cultural. Os projetos que 
perdem esses espaços qualitativos e diferentes no seio de um ‘espaço social’ 
quantificado, regulado apenas por contagem e pela contabilidade, esses 
projetos se baseiam numa esquizofrenia que se cobre com os véus do rigor, 
da cientificidade, da racionalidade. (LEFEBVRE, 2006, p. 128-132). 

                                                                
                                                              

Ainda segundo o autor, o centro urbano traz, para as pessoas da cidade, o movimento, 

o imprevisto, o possível e os encontros. Portanto, colocar a arte no espaço urbano é mais do 

que embelezar esse espaço. O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra 

(à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) 

estão implicados no direito à cidade. E segue afirmando que  
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Para a classe operária, rejeitada dos centros para as periferias, despojada da cidade, 
expropriada assim dos melhores resultados de sua atividade, esse direito tem um 
alcance e uma significação particulares. Representa para ela ao mesmo tempo um 
meio e um objetivo, um caminho e um horizonte; mas essa situação ritual da classe 
operária representa também os interesses particulares de todas as camadas sociais de 
“habitantes”, para as quais a integração e a participação se tornam obsessivas sem 
que cheguem e tornem eficazes essas obsessões. [...] Isso exige, ao lado da 
revolução econômica, [...] e da revolução política (controle democrático do aparelho 
estatal, autogestão generalizada) uma revolução cultural permanente. (LEFEBVRE, 
2006, p. 143-144). 
 

A “subversão” que os artistas de rua praticam faz eco à apropriação da cidade pelo 

cidadão conforme Lefebvre, a qual pode ser garantida pelos elementos de participação 

popular defendidos pela Gestão Social conforme será oportunamente apresentado.  

As ciências sociais já mostraram que a rua é um local de diálogo e disputa por 

natureza. O transeunte, o anônimo, é este ser da multidão, este “perdedor” (como o palhaço), 

o que não tem o direito à fala nos métodos tradicionais, mas na rua, como parte de um 

coletivo tem voz, seja em manifestações sociais ou tendo a sua atenção convocada pelas 

atividades artísticas e culturais, em um instante que tanto pode ser poético quanto reflexivo. E 

por isto, também é extremamente político, conforme defende e pratica o Teatro de Anônimo:  

 
A arte que desejamos manifestar só cabe na rua, o espaço potencialmente mais 
democrático da sociedade urbana. Enquanto houver artista e público nas ruas a 
democracia pode ser reinventada, assim como a estranha impressão de que 
dominamos o tempo. O que oferecemos na rua, com nossa arte, são brechas no 
tempo. Momentos de alguma saída do cotidiano para fora, para tentarmos não 
permanecer dormindo. Oferecemos encontro, compartilhamento, relação, 
celebração, riso e, quem sabe, alívio. Interferimos também no espaço, porque 
dominamos a arte da invisibilidade. Aparecemos e desaparecemos nos espaços, sem 
qualquer prova material desse tempo que roubamos, junto com vocês, nossas 
testemunhas e nossos cúmplices. Os ecos da alegria desse momento seguirão com 
cada um, que dará continuidade ao curso da vida, agora com alguma coisa meio fora 
do lugar (ANÔNIMO, 2013, p.01) 
 

 

2.1. Cidadania, autonomia e direitos culturais 

 

Marilena Chauí (2006) afirma que cidadania cultural é a garantia da cultura como um 

direito dos cidadãos e como trabalho de criação dos sujeitos culturais, os quais se desdobram 

em outros direitos: direito à informação, direito à fruição cultural, direito à produção cultural, 

direito à participação.  A ação de garantir os direitos dos sem-direitos, como os artistas de rua 

e os palhaços, que são os fora da ordem e da lógica tradicional, ou “perdedores” por natureza, 

como já vimos. O conceito de Chauí também abrange uma série de atores sociais que 

emergiram após a redemocratização brasileira, inclusive os novos movimentos sociais e 

culturais.  
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É notável que o termo cidadania cultural também apareça definindo a adoção da 

cultura do lugar no qual se estabeleceu um artista popular, o que também pode colaborar com 

a ideia de territórios culturais. Perfilando um artista de circo, Araújo (1982), nos informa que 

compunham o seu repertório as manifestações existentes do seu local de nascimento e “a 

mitologia da região onde mora, cuja cidadania cultural o poeta adotou.” (p. 113)  

Em uma apropriação dialógica com a classificação de Marshall (1967): direitos civis, 

direitos sociais e direitos políticos, associamos a cidadania cultural aos direitos necessários 

para acessá-la, ou conquistá-la12.  

Mais que um referencial teórico, a cidadania cultural vem ganhando contornos legais, 

uma vez que nos últimos anos este conceito está sendo aplicado na elaboração e justificativa 

de diversas políticas culturais de natureza federal, a partir do governo do ex-presidente Luis 

Inácio Lula da Silva. Neste período o raio de ação da política cultural foi ampliado, 

incorporando para além dos tradicionais segmentos de Artes e do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Cultural, a perspectiva antropológica de cultura, passando a entendê-la como um 

direito de todos e que o conjunto dos cidadãos pode se expressar culturalmente, não só os 

artistas, conforme já apresentado anteriormente.  

Uma das políticas públicas criadas a partir deste conceito foi o Programa Cultura Viva, 

criado em 2005, origem dos chamados Pontos de Cultura, quando o Governo Federal em 

convênio com estados e/ou municípios, patrocina através de editais, ações que já acontecem 

em comunidades, territórios e grupos culturais diversos. Em 2013 aconteceu uma seleção no 

município do Rio de Janeiro, contemplando diversos projetos, incluindo entre estes, ações de 

Arte Pública, como no caso do Ponto de Cultura Paquetá na Rede, do qual somos 

colaboradores, e que inclui projetos realizados em logradouros públicos, como os autos de 

Natal/Dia de Reis e de São Roque, o Coletivo Cantareira (que abordaremos brevemente no 

próximo capítulo) e os eventos trimestrais Domingo no Darke (mostra de artes integradas de 

moradores da Ilha de Paquetá, onde o citado Ponto está situado).  

Os Pontos de Cultura vêm desde a sua primeira edição sendo objeto de pesquisadores 

das mais diversas áreas das Ciências Humanas, como João Domingues (2010) que os discute 

pelo enfoque da “emancipação das classes populares”, ou Alice Pires de Lacerda et al (2010) 

que trata do programa como uma grande inovação, mas aponta a inadequação da máquina 

                                                           
12 Acreditamos que é possível uma “tradução” para a área da cultura, também dialogando com Carvalho (2010): 1. Os direitos 

civis residem na própria ideia básica de cultura, garantido a liberdade de criação e de expressão dos indivíduos. (Inclusive na ação cultural na 
rua). 2. Os direitos sociais de um lado revelam a fala dos diversos grupos e minorias e em outra face, defendem as questões trabalhistas e de 
sustentação dos indivíduos e grupos que vivem das atividades artístico-culturais. 3. Os direitos políticos garantem a participação dos 
interessados, da sociedade no geral e dos agentes culturais na formulação, na fiscalização e na gestão de políticas que garantam os direitos 
civis e sociais relativos à cultura (conforme veremos mais a frente com a Teoria da Gestão Social).  
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pública e dos meios de financiamento para receber projetos de setores autônomos da 

sociedade (inclusive aqueles sem educação formal – tradicional – como indígenas, parteiras e 

outros movimentos culturais populares, um dos focos do Cultura Viva).  

Os artistas de rua, os palhaços e o segmento de circo também foram beneficiários das 

políticas de cidadania cultural, experimentando uma significativa retomada e visibilidade das 

suas ações culturais, mesmo porque foram sujeitos ativos neste período, quando parte dos 

culturalmente “de baixo” foi convocada a participar do processo de elaboração de políticas 

públicas através das I e II Conferência Nacional de Cultura, respectivamente em 2005 e 2010, 

e nas reuniões temáticas, câmaras setoriais, audiências públicas, plenárias, conferências 

municipais e estaduais preparatórias às etapas nacionais.  

A observação que persegue esta pesquisa quanto à possível instrumentalização da Arte 

Pública e dos artistas/palhaços de rua reaparece aqui, na atenção para que os direitos culturais 

não sejam usados apenas como um caminho para a conquista de outros direitos. É sabido que 

as artes e as manifestações culturais contribuem com o despertar da consciência de cidadania. 

A partir desta lógica, os cidadãos são levados a uma maior participação política, e descobrem 

outras formas de ação e passam a priorizá-las em detrimento da cultura que desde o início era 

somente um atalho para os segmentos e os atores sociais que a queriam instrumentalizada.  

Segundo Yúdice (2004), a cultura oferece segurança ao cidadão, um sentir-se “em 

casa” – pertencendo a uma nação, uma comunidade, a um território, – que é também uma 

condição necessária para a formação e conquista da cidadania. Mas o conteúdo da cultura 

diminui quando a política toma a frente do processo cultural sem respeitar os seus códigos, a 

sua autonomia e a forma (conforme vimos com Lukács). Yúdice fala ainda de um poder 

cultural, uma das razões pelas quais às políticas culturais tornaram-se fatores visíveis para 

repensar os acordos coletivos, reunido aquilo que na modernidade pertencia à emancipação, 

por um lado, e à regulação, por outro. Essa conjunção é apresentada como a “conveniência da 

cultura” quando esta é utilizada para resolver uma série de problemas para a comunidade, que 

só se reconhece na cultura.  

No período da resistência política aos governos autoritários pós-ditadura civil-militar 

instaurada em 1964, diversos movimentos sociais e organizações políticas de esquerda 

pensavam a cultura apenas como um recurso político. Os antigos Centros Populares de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes, parte do Cinema Novo (um dos movimentos 

cinematográficos mais marcantes da cultura brasileira), o Grupo Opinião, o Teatro de Arena, 

entre outros, tinham esta visão da cultura como instrumento de agitação, propaganda e 

conscientização das “massas”, do “povo”. Estas ações político-culturais compunham um 
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projeto de arte nacional-popular coerente com a posição do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) naquele momento, formando o que Ridenti (2000) conceituou como “Romantismo 

Revolucionário”. Acreditamos, no entanto, que por mais justa e necessária àquele momento 

que fosse, era uma ação que não incentivava a autonomia e a cidadania cultural, uma vez que 

cultura era vista de forma limitada, apenas como instrumento de arregimentação (de 

militância ou de apoio político). 

Esta política cultural dos comunistas gerou um problema duplo. O projeto dos artistas 

e intelectuais era “conscientizar as massas” contra o regime político ditatorial, mas ao mesmo 

tempo eles não tinham total confiança dos dirigentes do PCB, conforme depoimento de alguns 

destes personagens para Ridenti e Barcellos (1994). Embora quisessem “educar o povo” 

através da arte e da cultura, para alguns comunistas mais ortodoxos, os artistas e produtores 

culturais também tinham que ser “conscientizados” de acordo com as orientações do partido, 

o que paulatinamente levou ao distanciamento e até rompimento de alguns com o PCB e 

dissidências internas nos próprios grupos culturais. Conforme afirmou Gilberto Gil (1988), 

mesmo que atuem conjuntamente e até possam coexistir no mesmo indivíduo, existe uma 

desconfiança mútua entre o “homem estético” e o “homem político”. Este foi o caso do 

próprio Gil, inicialmente como presidente da Fundação Cultural Gregório de Matos, em 

Salvador, 1987-1988, cargo então equivalente a secretário municipal de cultura, em seguida 

como vereador na mesma cidade 1989-1992 e depois como ministro da Cultura, 2003-2008.  

Boal, que foi um ativo participante do Teatro de Arena, fez posteriormente uma crítica 

ao mesmo: para ele, se o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) era clássico (um dos objetivos 

do grupo era encenar as grandes obras da dramaturgia, principalmente a europeia), o Teatro 

de Arena assim como os movimentos capitaneados pelos Centros Populares de Cultura 

também eram. Segundo Boal, “clássico, portanto, é qualquer elenco que se desenvolva e se 

mantenha dentro dos limites de qualquer estilo, louvável ou pecaminoso”. O TBC tinha como 

proposta mostrar ao mundo que no Brasil também se fazia teatro “civilizado”. Já o Teatro de 

Arena, iniciando a sua fase realista em 1956, pensava que estávamos longe dos grandes 

centros, mas perto de nós mesmos, de uma plateia nacional e ávida por “conscientização". O 

TBC tinha os atores-empresários, rompendo com a ideia de teatro de grupo ou “de guerrilha”, 

tão em voga. A elite financeira e a classe média de São Paulo aderiram a este de início, mas 

depois se afastaram talvez atraídos pela televisão que dava os seus primeiros passos, incluindo 

produtos novos como o teleteatro, as telenovelas e programas musicais.  O Teatro de Arena 

veio resgatar e satisfazer a classe média, com histórias nacionais, como a emblemática “Eles 

não usam Black-tie” (escrita por Gianfrancesco Guarnieri, dirigida por José Renato e estrelada 



55 
 

 

pelo próprio autor e por Lélia Abramo; todos os três conciliavam a arte com a militância 

política de esquerda) que estreou em 1958, ficando um ano em cartaz. Este mesmo ano, no 

governo de JK, foi também importante pela criação do já citado Cinema Novo, da Bossa 

Nova, da fundação de Brasília, todos corroborando esta ideia de desenvolvimento 

sociocultural brasileiro. (BOAL, 2011). 

Carlos Nelson Coutinho (2000) também se mostrou atento tanto à questão da 

autonomia quanto à função social da arte. Para ele, não há salvação para o criador se ele não 

se comprometer radicalmente com valores e princípios que considera os mais adequados à sua 

personalidade enquanto tal. Mas defende uma ampla e radical liberdade de criação cultural.  

Parafraseando Brecht, Boal (2009) afirmou que o pior analfabetismo é a cegueira e a 

mudez estética que lhes retira o potencial criador e os reduz a meros espectadores. Para ele, 

este fator inibe a cidadania cultural, obrigando o espectador a obedecer às "mensagens 

imperativas da mídia, da cátedra e do palanque [...]” (p. 19) sem autonomia e percepção 

crítica ou condições de questioná-las ou até de entendê-las, apenas consumindo o que lhe é 

imposto.  

No início dos anos 1960, como vimos, houve uma grande confluência das produções 

culturais para a defesa da mudança social e mesmo da revolução socialista. Segundo a 

professora Lucia Lippi de Oliveira (OLIVEIRA, 2008), o que se combatia era o Brasil 

arcaico, das oligarquias rurais. A modernidade era representada pelos artistas e intelectuais do 

PCB e dos movimentos que tinham a sua influência, e de instituições como o Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). E estes atores consideravam a si próprios como uma 

vanguarda que conseguia captar “os verdadeiros interesses do povo”. Já nos 1980, para a 

mesma autora, migrou-se do conceito de “povo” para o de “sociedade civil”. Para Oliveira, 

era uma esfera nova, fundamental para o exercício da cidadania, e estes novos movimentos 

sociais foram importantes na transição democrática e na disputa pelos direitos civis, sociais e 

políticos na Constituição de 1988. Ainda para a autora, a questão da identidade ganhou 

espaço, e houve, como já registramos aqui, a adoção do conceito antropológico de cultura. 

Mas ela faz também uma importante ressalva, mostrando que a autonomia da sociedade civil 

começou a mudar após as eleições de 1982, quando estes movimentos passaram a se 

relacionar com os poderes públicos através das agências públicas, das assessorias, das 

consultorias e outros mecanismos, e em seguida com as organizações não governamentais e 

seus quadros técnicos. O que se aproxima das hipóteses desta pesquisa quanto à 

institucionalização dos artistas de rua a partir da Lei do Artista de Rua e as suas possíveis 

consequências quanto a perda da autonomia e da independência crítica.  
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Voltando a Chauí, o que ela defende parte de outra perspectiva, na qual a cultura é um 

vetor de cidadania, promove, divulga e interfere na conquista de outros direitos, mas tem as 

suas próprias motivações e valores. Neste sentido a autora pode dialogar com Lukács na 

concepção de que a arte e a cultura têm um universo próprio, preservado pela forma, mas 

suscetível às influências e questões captadas pela estrutura e realidade social.   

Por sua vez, Marta Porto (2011) afirma que existe uma distinção na atitude dos 

movimentos culturais dos anos 1960 (como os Centros Populares de Cultura e outros que 

comentamos) e os dos anos 1990 – surgidos nas chamadas periferias urbanas, como os 

diversos grupos emergentes juvenis-, quanto a busca do protagonismo destes, assim como dos 

que não são considerados artistas profissionais, antes tidos como meros receptores de 

conteúdos. Mas chama a atenção que a absorção das práticas destes novos grupos e 

movimentos não pode promover novas desigualdades nos seios destes territórios, o que pode 

ocorrer ao se priorizar só os protagonistas e/ou mediadores destas ações, criando novos 

emergentes sociais e culturais e não a todos que atuam naquele contexto. Este é um que fato 

observamos em diversos grupos culturais hegemônicos que atuam na cidade do Rio e no 

Grande Rio, assim como no próprio discurso de artistas de rua – conforme mencionamos na 

introdução – quando chegam com as suas estruturas (grandes, médias ou pequenas) para 

realizarem ações em áreas consideradas pelos próprios como “menos favorecidas econômica e 

socialmente” e afirmam que “viemos trazer cultura para este local”.  

 

2.2. Diálogo e anti-diálogo em Paulo Freire – invasão e síntese cultural 

 

Colaborando com o conceito de cidadania cultural e da autonomia da arte e da cultura, 

seja dos grupos que controlam os aparelhos governamentais, assim como o mercado, Paulo 

Freire (1989) defendia que as ações culturais e educacionais não fossem invasivas e que 

dialogassem com aqueles que anteriormente eram reduzidos a objetos de programas e 

políticas.  

É o dialogo entre as partes que torna o processo vivo e eficaz. A cultura não deveria 

recorrer ao que Freire classificava como “educação bancária”, na qual o educando, ou, para 

nós, “público-alvo”, é um depositário de valores (informações, conteúdos). Ao contrário, o 

conhecimento passa pela apreensão dos conteúdos, mas que precisam ser depois 

transformados e reinventados. No caso da cultura, as consequências são novas criações, novos 

atores, ou no mínimo um despertar para observar a realidade a partir de outras lentes.  
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Em sua Pedagogia do Oprimido, Freire (1982) mostrou a oposição entre 

antidialogicidade e a dialogicidade: a primeira, servindo à opressão; a segunda, à libertação. 

Para alcançar uma ação cultural autônoma, não cabem métodos de manipulação, nem a 

prescrição, o “depósito” e a sloganização (na qual a divulgação e a visibilidade das ações são 

maiores que estas propriamente ditas e não interessam os resultados, fator muito comum na 

arte reproduzida em escalas industriais e nos projetos sociais que instrumentalizam a cultura e 

o “povo”), pois estas são típicas de uma ação dominadora.  

Para Freire, se a proposta é de mudança, de autonomia e cidadania, o diálogo tende a 

antecipá-la. Uma revolução que não pode ser pensada sem as massas, nem para elas, mas com 

elas para que a dominação possa de fato ser superada, ampliando as possibilidades da ação 

cultural. O diálogo não é concessão, não é uma tática, mas a promoção do sujeito como uma 

condição fundamental para a real humanização destes indivíduos (FREIRE, 1982). 

O autor nos esmiúça as duas teorias: a ação antidialógica associando-a a invasão 

cultural e a dialógica, por sua vez associada à síntese cultural.  

A teoria da ação antidialógica pressupõe a ideia de conquista, não se é antidialógico ou 

dialógico no “ar”, mas na realidade do mundo. O antidialógico objetiva a opressão, que não é 

só econômica (embora seja um dos pilares da dominação), mas também está na conquista da 

palavra, da expressividade, da cultura. (FREIRE, 1982). 

Atualmente observamos que os grupos culturalmente hegemônicos impuseram a sua 

ideologia e cultura o quanto foi possível, e agora, observando que ações de cidadania cultural 

se espraiaram em diversos territórios, tencionam dirigir as ações das “periferias”, das 

comunidades e, em nossa hipótese, também das ruas. Como exemplo, temos os diversos 

programas e produtos da indústria cultural que se apresentam como “da periferia”, ou “da rua” 

nos quais se aparenta um diálogo, mas percebemos na verdade uma apropriação cultural do 

discurso daqueles que historicamente foram dirigidos ou “objetos”.  

A invasão cultural acontece quando o não dialógico penetra em um contexto ou 

território cultural, impondo a estes sua visão de mundo, enquanto freia a sua capacidade de 

criação, ao inibir a sua expansão. Ou “permite” que o invadido possa criar desde que a criação 

esteja condicionada a uma determinada concepção, quase sempre em situação de dirigismo 

cultural. Os invasores atuam e os invadidos se consideram atuando, mas dentro da atuação dos 

invasores. Para Freire, esta invasão por um lado é dominação, de outro tática de manutenção 

da dominação, pois implica em uma invasão não apenas física, mas cultural e ideológica, que 

conduz a inautenticidade do ser dos invadidos, respondendo ao quadro valorativo de seus 
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atores (dominantes), os seus padrões e a suas finalidades. O invadido culturalmente vê a sua 

realidade a partir da ótica de quem o invade. (FREIRE, 1982). 

Escrevendo nos anos de 1960, Freire nos dá condições para observar que hoje os 

“invasores” operam com a ressignificação desta cultura local, adaptando parte do discurso do 

“invasor” ao contexto dos invadidos, extraindo destes o repertório de novos conteúdos 

culturais, uma vez que parte de suas fontes esgotaram-se e é preciso tentar o diálogo, mesmo 

que para a manutenção de uma visão dominante. Como diz a cultura popular “entregam os 

anéis para não perder os dedos”. Esta é uma precaução importante para os grupos de artistas 

de rua no seu atual estágio de relacionamento com as instituições públicas e privadas. 

Na ação antidialógica, os profissionais ou especialistas têm a convicção de que lhes 

cabe “transferir” ou “levar” ou “entregar” ao povo os seus conhecimentos e as suas técnicas, 

já que a invasão cultural implica na percepção estática do local e da realidade, na 

superposição de uma visão do mundo na outra. Na crença da “superioridade” do invasor (fruto 

de sua educação formal, condições de classe, técnicas, outros) e na “inferioridade” do 

invadido (pelos mesmos e por outros critérios) (FREIRE, 1982). 

Já o diálogo, para Freire, conduz a colaboração, onde não há lugar para a conquista 

das “massas”, mas para a sua adesão ao processo como parte importante e criativa, não só 

como um objeto. Para isto, ante a invasão antidialógica, opõe-se com a concepção de síntese 

cultural.  

A ação dialógica caracteriza-se pela superação de qualquer aspecto induzido. 

Enquanto na invasão cultural ao atores retiram de seu marco valorativo e ideológico o 

conteúdo para a sua ação, na síntese cultural eles não chegam às comunidades ou territórios 

como invasores. Mesmo que por questões formais, institucionais e condições sociais sejam até 

“de outro mundo”, chegam para conhecê-lo com os sujeitos daquela localidade e não para 

“ensinar”, ou transmitir, ou “entregar” nada para estes.  

Na invasão cultural, os atores em alguma medida sequer necessitam pessoalmente ir 

ao “mundo invadido”, sua ação é mediada pelos instrumentos tecnológicos e midiáticos. Ao 

passo que na síntese cultural, os atores se integram com os seus interlocutores (o “povo”, a 

“massa”, os “inferiores” segundo os invasores), que são também agentes de uma ação que 

ambos exercem sobre o mundo. Mesmo que cada um tenha as suas especificidades sociais e 

culturais. (FREIRE, 1982) 

Outra observação oportuna de Freire é que não é possível dividir os momentos deste 

processo: o da investigação temática e o da ação como síntese cultural. Como se primeiro, “o 

povo” estaria sendo estudado, sendo meramente um objeto passivo dos investigadores, o que 
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é próprio da ação antidialógica. Na teoria dialógica esta divisão não existe, a investigação 

temática tem como sujeitos de seu processo, não apenas os investigadores profissionais, mas 

também os agentes comunitários, cujo universo se busca e se é parte.  

Para Freire (1979) a manipulação dos setores invadidos é outra forma de dominação. 

Esta se instaura como uma forma típica, embora não exclusiva, das sociedades em transição 

histórica, de “sociedade fechada” (para sociedade que está) “se abrindo” em que se verifica a 

presença de classes populares emergentes, o que é um quadro que o Brasil está atravessando 

nos últimos anos. Estes grupos populares que antes eram apenas espectadores passam a exigir 

participação e ingerência no processo político, social e cultural. Estas circunstâncias 

proporcionam o populismo, que vai se constituindo como resposta à ascensão das “massas”.  

A liderança populista aparece como mediadora entre “as massas”, as elites e os 

governantes, em uma ação muito vista no Estado do Rio de Janeiro através de instituições 

hegemônicas do “terceiro setor”, mas que se apresentam como promotores de cidadania 

cultural. Em uma atitude dirigista, explorando emocionalmente os indivíduos, a manipulação 

inculca neles uma ilusão de participação, de que estão atuando através da atuação dos 

manipuladores e contribuindo para o crescimento destas próprias instituições.  

Estimulando a massificação – aqui entendida como um estado no qual o homem, ainda 

que pense o contrário, não decide – a manipulação contradiz a afirmação do homem como 

sujeito, onde ele efetivamente seria um transformador. Segundo Freire (1979) “Para ser 

humanista, autêntico, só sendo dialógico” (p.43) 

Para o autor “a cultura só é enquanto está sendo, só permanece porque muda” ou “só 

dura no jogo contraditório da permanência e da mudança” (FREIRE, 1979, p. 54). E quem 

produz esta dialética são os sujeitos culturais e não os objetos passivos dos processos.  

Por outro lado, em muitas situações o discurso oficial das organizações públicas, ou 

mesmo da sociedade civil, que promovem ações e políticas culturais, nos leva a pensar que 

sem diálogo o processo é mais rápido, uma vez que ouvir a todos é custoso, mais lento, ou 

“perda de tempo”, o que nos remete as questões apontadas pela Teoria da Gestão Social que 

será abordada em seguida. 

 

2.3. Gestão Social, novas formas de fazer política cultural e de tomada de decisão 

no setor 

 

Os artistas de rua sempre estiveram inseridos – mesmo insuficientemente – nos 

espaços decisórios de políticas culturais, mas o faziam como parte integrante da área geral de 
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Artes Cênicas, que em algumas situações os identificava como um grupo marginal, ou no 

mínimo, menor e não prioritário, uma vez que o teatro “tradicional”, feito na caixa cênica, 

fechada, tem suas próprias questões e prioridades. Já pontuamos que as políticas culturais a 

partir de 2003, com a ascensão de Lula e de Gilberto Gil, abriram uma vaga de debates 

culturais, e os artistas de rua foram ativos e beneficiados, mas ainda assim em uma escala 

menor. A institucionalização promovida pela Lei do Artista de Rua poderá os colocar em 

outro patamar de relação. E nesta perspectiva, provavelmente, virá uma demanda para 

aumentar a participação política e social do grupo. Por outro lado, acreditamos que a própria 

ação dos artistas de rua poderá contribuir para a oxigenação dos espaços e fóruns de debates 

forçando novas metodologias de escuta e de deliberação.  

Vários especialistas e participantes destes espaços apontam que muitas vezes os canais 

formais de participação social não dão conta de detectar as demandas dos setores, uma vez 

que em um ambiente formal, com códigos e vocabulários específicos, muitos indivíduos não 

se sentem confortáveis para se posicionarem ou reivindicarem.  

Conforme nos alertou Ortega (2009), vivemos em uma época de despolitização que 

exige uma reinvenção do político, entendido como o espaço do agir e da liberdade, da 

experimentação, do inesperado, do aberto, problema para o qual o autor sugere como resposta 

a “política da amizade” (do grupo, do coletivo). Ele propõe um aprofundamento das 

discussões através de mais vínculos entre os participantes, descartando as decisões isoladas e 

solitárias de líderes. É uma afirmação que faz eco com três autores já vistos, Boal, Chauí e 

Freire. Ortega, como estes, defende metodologias menos calcadas nos monólogos e mais na 

polifonia de vozes, mais invenção e experimentação, e é justamente contrapondo-se as 

decisões tecnocráticas que se apresenta a Teoria da Gestão Social.  

Por sua vez, Bourdieu (2002) afirma que a produção cultural atual está dominada pela 

comercialização e defende a necessidade de encontrarmos novas formas de mobilização 

social. Em consonância com o pensamento dos autores já abordados que a Gestão Social será 

utilizada na perspectiva de colaborar para que através da ação dos artistas de rua, se chegue à 

ativação de outros canais de participação da sociedade nas decisões de políticas culturais.  

Para isto é importante definirmos o que é a Gestão Social e abrimos com a preliminar 

de que não se trata da chamada responsabilidade social corporativa, ou de (gestão) do 

chamado terceiro setor ou de políticas públicas para a área Social. 

Segundo Tenório (2006), o conceito de gestão social deve levar em consideração a 

cidadania deliberativa; a economia social; o consenso solidário e o trabalhador como sujeito, 

sem ficar restrito à lógica de mercado ou às especificidades de políticas públicas direcionadas 
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à questões de carência social ou gestão de organizações do denominado terceiro setor. Deve 

se ter em como pressuposto a gestão democrática. 

Não é que a Gestão Social não possa contribuir com o terceiro setor, mas é outra 

perspectiva, e não se restringe a este segmento ou ao próprio setor público, podendo ser 

aplicada em várias esferas, desde que observada a dialogicidade, a autonomia e a cidadania 

cultural, conforme visto com Boal, Freire e Chauí. Outra preliminar importante é aquela que a 

diferencia da Gestão Estratégica tão presente e defendida em instituições privadas e públicas 

(quando estão sob a influência do mercado): 

 
Gestão Social contrapõe-se à gestão estratégica à medida que tenta substituir a 
gestão tecnoburocrática (combinação de competência técnica com atribuição 
hierárquica), monológica, por um gerenciamento mais participativo, dialógico, no 
qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais. É uma 
ação dialógica desenvolve-se segundo os pressupostos do agir comunicativo. [...] No 
processo de gestão social, acorde com o agir comunicativo – dialógico, a verdade só 
existe se todos os participantes da ação social admitem sua validade, isto é, verdade 
é a promessa de consenso racional ou, a verdade não é uma relação entre o indivíduo 
e a sua percepção do mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão 
crítica, da apreciação intersubjetiva (TENÓRIO, 2007, p. 26) 

 

É um modelo de gestão baseado no ser social (Lukács) e não no ser individual, e 

substitui a gestão tecnocrática pelo gerenciamento participativo e dialógico segundo os 

pressupostos do agir comunicativo. Ao contrário disto, a Gestão Estratégica vem da tradição 

positivista da racionalidade administrativa, é calculada friamente, não é democrática e visa o 

êxito, o chamado agir estratégico. Neste modelo os pacotes já estão prontos para o público ou 

território alvo, conforme vemos em diversos projetos culturais. O Estado e a Sociedade são 

vistos como sistemas técnicos, “neutros” o que também esconde um componente ideológico.  

Como já vimos, quando se pensa em público-alvo, supõe-se que este é passivo, 

acrítico, que não precisa ser ouvido nos processos que lhes dizem respeito. A Gestão Social 

requer participação, que aqueles que antes eram considerados como objetos sejam sujeitos e 

não apenas observadores ou consumidores de produtos, inclusive os culturais. 

Historicamente, segundo Tenório, se discute as relações entre o Estado e a Sociedade e 

entre o Capital e o Trabalho. A Gestão Social propõe uma alteração nesta ordem (e 

consequentemente nas práticas), passando a observar ou discutir as relações entre a Sociedade 

e o Estado e entre o Trabalho e Capital.  E inovando traz ainda um terceiro item, as relações 

entre a Sociedade e o Mercado. Na perspectiva da Gestão Social, a Sociedade e o Mundo do 

Trabalho são os protagonistas.  
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O vetor desta discussão é a cidadania em uma ampliação ou apropriação dialógica da 

sequência de direitos propostos por Marshall (1967), que aqui já foi comentada e associada à 

cultura e a cidadania cultural. Para Tenório (2012) 

O conceito de cidadania que aqui queremos ressaltar é a leitura de um conceito 
ampliado, isso é, a concepção de cidadania objeto deste estudo vai considerar 
que os três direitos marshallianos – civil, político e social – estariam contidos 
neste que denominaremos de cidadania deliberativa.  Quer dizer, a prática da 
cidadania deliberativa seria aquela que por meio de processos decisórios 
reflexivos e intersubjetivos apontaria direções que maneira implícita ou 
explícita atenderiam aos direitos marshallianos na medida em que o diálogo 
favorece a liberdade individual – direito civil -, possibilita a participação na 
decisão – direito político – e contribui para o bem comum – direito social. 
Assim, a cidadania deliberativa é aquela validada a partir de esferas públicas 
em que todos os interessados argumentam, orientados pelo fundamento da 
inclusão. (p. 19) 
 

Nas políticas públicas para a cultura, ao menos no plano federal e com influência nas 

esferas estaduais e municipais, temos observado que a participação cidadã vem sendo 

estimulada, mas segundo a Gestão Social, para que se potencialize a relação Sociedade e 

Estado e se viabilize o que é definido, é preciso preparar as lideranças (conselheiros de cultura 

da sociedade civil, artistas, agentes e até mesmo os gestores culturais públicos) para o 

controle social do Estado. E para nós, faz-se necessário ainda romper com o que Rubim 

(2010) chama de três “tristes tradições” que as políticas culturais brasileiras carregam: o 

autoritarismo, a ausência e a instabilidade.  

É importante que os artistas e agentes culturais explorem uma possível contradição no 

setor governamental: hoje existem estes mecanismos dialógicos legais – audiências públicas, 

conselhos, conferências, planos decenais e outros – que pressupõem algum nível de 

elaboração participativa, mas o que é acordado nestes espaços vem sendo praticado? Os 

artistas de rua são especiais nesta análise ou provocação, uma vez que a legislação que os 

“protege” poderá nem sempre ser plenamente atendida por setores do poder público? O 

próprio prefeito que sancionou a lei, Eduardo Paes, em um encontro com artistas de rua 

realizado em 2012, afirmou que seria preciso uma disputa política, um convencimento de 

parte dos órgãos da prefeitura, mesmo com a lei, pois eventualmente um administrador 

regional, ou comandante de equipe da guarda municipal poderia não respeitar a mesma.  

Segundo Tenório, é importante fazer outra distinção entre a participação popular e o 

controle social. A primeira ocorre no planejamento, na execução, no monitoramento e na 

avaliação de determinada política pública. O que na área cultural está se tentando garantir. No 

segundo, existem mecanismos formais (de consulta pública ou de deliberação) para que os 

diversos grupos interessados possam controlar o Estado, fiscalizar as ações governamentais 
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em diversas áreas e formas distintas, interceder quanto à execução de políticas. Conforme as 

questões desta pesquisa, este é um desafio: a construção de mecanismos de controle social do 

que é decidido nos espaços democráticos de participação em benefício do setor cultural.  

Ao contrário da Gestão Social na Gestão Estratégica, não há a liberdade, mas a 

alienação (a perda do poder do homem sobre ele mesmo, que é visto como um objeto, um 

recurso, uma mercadoria) do homem, visto pelo mercado, como “recurso humano” ou 

sofismando como “capital intelectual” ou “capital humano” ou “capital social”. Na área 

cultural estas palavras vêm sendo disseminadas, mas para favorecer uma ação anticidadania e 

não dialógica.  

O planejamento participativo e a execução compartilhada, propostos pela Gestão 

Social, pressupõem responsabilidade e organização dos diversos atores na arena social. Sendo 

o objeto desta pesquisa os artistas de rua, e a contribuição para potencializar as suas 

conquistas para que não fiquem reféns do Estado e do mercado, acreditamos que é preciso que 

os próprios se auto avaliem: Como se estruturam internamente os diversos grupos que atuam 

no setor? Que representatividade os artistas de rua têm frente ao campo das artes e da cultura 

e em relação ao Estado? 

Existem como já exposto, os arranjos oficiais para a participação social na área 

cultural através do modelo chamado de “CPF da Cultura” – sigla que indica conselhos, planos 

e fundos, nos três níveis de governo – mas nos interessa observar se os artistas de rua, os 

palhaços e outros segmentos culturais podem pensar e propor outras e novas estratégias para 

que não só os especialistas ou mais “desinibidos” participem dos processos decisórios. Lia 

Calabre (2010) vem estudando as novas estruturas administrativas e participativas, advindas 

deste “CPF”, e pensando como torná-las de fato eficazes.  

Uma alternativa foi criada pelo já citado Boal, que a desenvolveu como derivada da 

sua Estética do Oprimido, o Teatro Legislativo, no qual um problema é exposto, debatido e 

sistematizado por um grupo reclamante, o qual irá gerar uma proposição legislativa para dar 

conta da demanda apresentada. Com a criatividade da área cultural e dos artistas de rua em 

especial, acreditamos que é possível surgirem outros mecanismos que inclusive contribuam 

não só para a cidadania deliberativa, mas também para novos procedimentos político-

administrativos e o arejamento da atividade política como um todo.   

Partindo de Lukács, da relação entre a forma artística e estética e as estruturas sociais, 

da cidadania cultural de Chauí, da autonomia de Freire e Boal, da escuta e deliberação dos 

interessados nas políticas públicas de Tenório e Lefebvre, podemos supor que não há mais 

espaço para políticas de “formação de plateia" ou a já superada ideia de "democratização da 
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cultura". Ambas podem ser absorvidas pelos distraídos como inclusivas, autônomas, cidadãs, 

mas trazem na sua gênese um caráter valorativo autoritário. “Forma-se plateia ou público” 

para qual manifestação cultural ou expressão artística? Baseada nos grupos econômica e 

culturalmente dominantes ou mediante o diálogo? “Democratiza-se” qual cultura? A 

autointitulada “superior” ou “erudita” e “clássica”?  Isaura Botelho (2000) faz uma crítica 

muito válida aos chamados “pacotes culturais” promovendo a “democratização da cultura”, 

mas ainda influenciados pela concepção civilizatória de cultura.  

Boal afirma que o teatro é uma das formas mais perfeitas de dominação e intimidação, 

desde Aristóteles, com seu Sistema Trágico Coercitivo, que funcionava para diminuir, 

aplacar, satisfazer e eliminar tudo que pudesse romper o equilíbrio social. Para o dramaturgo 

“é pela posse da Palavra, da Imagem e do Som que os opressores oprimem, antes das armas, 

nossa função é reconquistar estas formas de expressão” (BOAL, 2009, p. 47). Esta nova 

poética que o autor defende, a Estética do Oprimido, não pretende anular as estéticas 

anteriores, nem propagar a multiplicação de cópias ou a reprodução de obras (conforme 

Benjamin, 1994), vulgarizando o produto artístico. O que Boal propõe é a multiplicação dos 

artistas, incluindo os “cidadãos comuns” ou “perdedores” e os demais oprimidos participando 

do processo cultural sem serem tutelados.  

Nas estéticas anteriores o espectador renunciava a sua cidadania, delegando poderes 

para o personagem que agia, pensava e atuava em seu lugar. Mas para Boal, a Estética é um 

“direito humano” que não pode ser renunciado. Portanto, a arte não deve ficar confinada nos 

“lugares oficiais” de cultura, e como atributo de eleitos, é uma condição humana, de cidadania 

e de libertação. (BOAL: 2009) 

Logo, a arte – que pertence a todos, como condição humana – não pode ser privilégio 

de alguns, podendo ganhar as ruas, como a Arte Pública se propõe a fazer. (BOAL: 2009). 

Esta autonomia não significa o enfrentamento com os artistas profissionais: pelo contrário, 

possibilita a libertação destes, pois no modelo atual, reféns do mercado e do Estado, não têm 

liberdade de criar, apenas obedecem a regras estabelecidas pelo empregador, pelo gestor ou 

patrocinador (como vimos brevemente nas políticas que priorizam as leis de incentivo à 

cultura via renúncia fiscal). Se o que se quer é estimular o espectador, dialogar com este, 

promover a autonomia cultural é preciso, segundo Boal, outra poética. (BOAL, 2011). Desta 

forma acreditamos que serão salutares para os artistas e para a própria arte as experiências 

práticas da Gestão Social e da Cidadania Cultural e para isso os convidamos para no próximo 

capítulo conhecermos alguns palhaços em ação, nas ruas.  
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       3. FALA PALHAÇO! 

 

Para empreendermos esta pesquisa, como já dissemos, entrevistamos onze artistas de 

rua, especialmente palhaços atuantes no município do Rio de Janeiro (fizemos ainda uma 

décima segunda entrevista, por correio eletrônico, e restrita a dois pontos). Optamos por 

apresentar através dos entrevistados uma espécie de fotografia deste momento quando 

aventamos uma eventual transição ou possíveis mudanças na área de atuação dos mesmos. 

Como toda fotografia ela é parcial, tem um corte, uma edição, de acordo com a visão e a 

perspectiva de quem está fotografando. Mas, por outro lado, achamos adequado deixar os 

entrevistados livres, de modo que fizemos poucos comentários as suas respostas. As nossas 

questões estão pontuadas nas considerações finais. Vale ainda o registro que aqui, partimos 

inicialmente de uma rede de relacionamentos do pesquisador surgida a partir da relação 

profissional adquirida com alguns artistas quando da aproximação com a Associação Cultural 

Boa Praça. Com esta pista chegamos a outros. Reconhecemos que ela não foi completa, mas 

que também representa forças e pensamentos reais e atuantes no cenário da arte de rua 

carioca. Assim como grupos ou lideranças que não foram entrevistadas estão presentes na 

bibliografia ou tiveram algumas de suas ações comentadas e consideradas.  

Os entrevistados foram submetidos a um roteiro contendo dez questões, e para a 

análise qualitativa optamos por agrupá-las em três tópicos:  

1. Políticas culturais: discutindo como nascem as leis relativas à cultura e possíveis 

alternativas ao modelo de participação social nesta área. Para isso, utilizamos as teorias da 

Gestão Social e do Direito à Cidade que apresentamos no capítulo anterior. Neste tópico, 

percebemos a necessidade de criar um subitem sobre financiamento à cultura, em função das 

muitas respostas neste sentido fornecidas pelos entrevistados.  

2. No qual discutimos a hipotética contradição entre a institucionalização trazida pela 

Lei do Artista de Rua e a autonomia de discurso e de ação cultural dos palhaços e artistas, 

contando para esta leitura com as já apresentadas Teoria do Romance e a Estética do 

Oprimido. 

3. Neste tópico, tratamos de outra hipótese, a possível função de mediação social e 

cultural dos palhaços e artistas de rua, quando usamos como referências a Cidadania Cultural 

e a Pedagogia do Oprimido.  

Não constituindo exatamente um novo tópico, mas a partir da resposta de alguns 

entrevistados, das nossas leituras e observações e tentando ter um quadro mais representativo 
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conforme acima descrito, fizemos uma pequena anotação apresentando alguns movimentos e 

manifestações culturais e artísticas de rua.   

 

1.1. Palhaços e a participação na elaboração de políticas culturais  

 

Uma das hipóteses desta pesquisa é a mediação social, se os artistas de rua, no geral, e 

os palhaços em específico, estão atingindo a potencialidade desta perspectiva ou função. Mas 

para isto, acreditamos que é fundamental que tenham a consciência dos seus papéis como 

cidadãos, seja em relação ao direito à cidade, conforme Lefebvre, assim como à cultura, e, em 

consequencia, nos interessa perceber como eles pensam sobre a participação organizada de 

seus grupos e agentes culturais na elaboração de leis e de políticas culturais, conforme a 

Teoria da Gestão Social. A Lei do Artista de Rua foi um fator inicial escolhido pela pesquisa, 

mas por outro lado, estamos falando de políticas gerais para a cultura. Entretanto, observamos 

que os palhaços e artistas de rua, assim como acontece com outros grupos culturais, associam 

leis e políticas culturais apenas (ou principalmente) ao financiamento à cultura, algo que é 

importante, mas não constitui o todo. Desta forma, dividimos esta questão em dois subitens, 

as leis e políticas culturais, partindo da Lei do Artista de Rua e a questão do financiamento 

(esta última, como dito, muito em função das respostas dos entrevistados).  

Segundo o já citado Richard Riguetti, quando o prefeito Eduardo Paes, derrubou o 

veto a Lei do Artista de rua, como vimos na introdução, e acenou com a criação de um edital 

específico para este setor (o que foi visto como uma “armadilha”), se constituíram o conceito 

e o Fórum de Arte Pública: 

Derrubou o veto e acena pra um edital. Acena pro edital, naquele momento alguns, 
confesso que até eu mesmo falei: Opa! Que bacana um edital! e logo em seguida 
com a sabedoria do Amir e a visão um pouco ampliada, falou assim: Não gente, a 
gente não pode ter um edital. Se tiver um edital agora vai ferrar com tudo e logo em 
seguida a gente nega o edital. Que agora acabou de sair com (um edital para, grifos 
nossos) intervenções urbanas pela Secretaria (Municipal de Cultura), mas naquele 
momento nós não aceitamos o edital, porque nós apontávamos para algo que fosse 
mais consistente e que abraçasse esse modo de organização do processo criativo e 
espaço público aberto. Surge então o Fórum de Artes Públicas. O conceito de artes 
públicas começa a ser decantado a partir de uma concepção muito apurada do Amir 
e começa a descer pra outras cabeças e outras práticas. Aquele conceito da Rede 
Estadual de Teatro de Rua e Afins já não se sustenta mais em termos de arte pública. 
A gente constitui um Fórum de Artes Públicas. Realizamos um seminário lá na 
Funarte, constituímos o cadastramento dos artistas e uma ocupação de quatro praças 
com uma programação, com a curadoria dos grupos que já trabalhavam nessas 
praças (RIGUETTI)   
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Ainda para Riguetti, indo ao encontro do conceito de cidadania cultural, que como já 

pontuamos requer uma série de ações em defesa do direito à cultura e não apenas aceitar ou 

reivindicar as “benesses do Estado” 

 
Primeiro é necessário entender que uma lei é uma letra fria. Ela não existe se não 
houver um processo após ela ser aprovada. A gente acha que Ah! Saiu a lei. Ah! Que 
bom! Foi ao contrário. Quando saiu a lei, começou a dar mais trabalho, porque aí a 
região administrativa falou: Não, isso não vale! A primeira coisa que aconteceu, nós 
saímos no dia seguinte depois da lei, fomos pro Largo do Machado e o cara da 
Ordem Pública chegou e falou: Mas isso não vale! Eu falei: Não vale por quê?, ele: 
Porque saiu no Diário Oficial do Legislativo, não é no Diário Oficial do Executivo, 
ele só recebe ordem do executivo, olha a mente. [...] Foram ligações e tal, aquele 
embate, aquela disputa e a gente começa a entender que o processo democrático é a 
combinação das forças, do judiciário, do executivo e do legislativo. Há uma cultura 
de que quem manda é o executivo, ele se sente no poder. Começamos um debate, e 
na verdade, depois da lei promulgada que o embate foi mais acirrado ainda, e é até 
hoje. Mas nós temos uma ferramenta, nós temos um conhecimento que foi adquirido 
através dessa tramitação pelo executivo e legislativo. Nós aprendemos muito [...] A 
lei só pega se você exercitar o seu direito e seu estado de cidadão. [...] Os artistas, as 
sociedade e esse conceito de arte pública que tem que ser impregnado na sociedade e 
que pode, no futuro, apontar pra algo que dê conta de tudo isso. Mas o importante é 
saber que existe políticas públicas pras artes privadas, não existe política pública 
para as artes públicas (RIGUETTI, 2013).   

 
 

Os outros entrevistados também deram o seu depoimento, seja sobre as suas 

participações no processo de elaboração ou mobilização pela Lei do Artista de Rua ou sobre 

as suas impressões sobre o processo, como André Garcia Alves, da Companhia Será o 

Benidito? e da Associação Cultural Boa Praça:  

 
Efetivamente estar envolvido com o desenvolvimento da lei, eu não estava, porém 
teve um pré-processo político no Rio de Janeiro [...], a Rede de Teatro de Rua do 
Rio de Janeiro. Não só a Rede Carioca, mas a Rede Brasileira, praticamente eu sou 
fundador desse movimento. Essas discussões de uma lei, de regulamentar o nosso 
ofício, nosso trabalho, a gente já vinha discutindo na Rede [...]. A Rede do 
município e do Estado do Rio de Janeiro, praticamente não existe mais, mas a Rede 
Brasileira é muito forte, tem muitos ganhos em matéria do ofício da rua. Mas no 
núcleo de artistas motivados pelo próprio Amir Haddad, estava ali conversando 
sobre essa relação da lei e eu só fui retomar esse processo político a convite do 
próprio Amir, quando o prefeito vetou a lei, o Amir quis juntar mais forças e de fato, 
fui reconvocado pra essa batalha. A lei já estava praticamente pronta, o prefeito já 
tinha vetado a lei e logo depois ele promulgou a lei. Todo processo que a gente está 
passando agora é só de entender como funciona esse espaço público (ALVES). 

 
Leo Carnevale, o Palhaço Afonso Xodó, também membro da Associação Cultural Boa 

Praça, concorda que já existia uma discussão neste sentido antes da lei e que é preciso de 

mobilização para garanti-la:  

 
Eu acho que a gente já vem há algum tempo, [...] no período anterior a história da 
lei, já estabelecendo um diálogo com todos os poderes. Com o poder municipal 
também, mas acho que a lei, na verdade, permite um diálogo maior com o poder 
municipal, [...] a lei permite que eu possa me comunicar desde o guarda municipal, 
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que está em contato direto com o público ou o secretário de cultura, e até mesmo o 
prefeito, na perspectiva de que existe a necessidade de se ter mais verbas para esta 
atividade, já que essa atividade tem, inclusive, uma lei que a respalda 
(CARNEVALE) 

 
 

André Garcia Alves retorna com a associação do diálogo e da escuta à classe com a 

mobilização anterior e posterior aos processos de elaboração e aprovação de leis, com o que 

outros artistas concordam, e reafirmam:  

 
Acho que o poder público, os legisladores em geral, eles podem e devem ouvir mais 
a classe. [...] Ai fica a questão: Como desenvolve essa lei? Como se desenvolvem 
leis? Como se desenvolvem espaços públicos? Essa última reunião que o prefeito 
teve com o pessoal da Zona Norte e Zona Oeste (Grifo nosso: reunião provocada 
pelo Movimento Visão Suburbana, que agrega uma série de agentes culturais), ele 
falou que iria decretar as praças como aparelhos culturais, mas se ele for decretar 
toda praça como aparelho cultural e fazer uma ilha numa praça, ai é a tal da burrice 
cega, porque o cara vai continuar indo pra frente e não está enxergando o que ele 
está fazendo, ao invés de dialogar com quem participa daquela praça, com quem de 
repente atua naquela praça, quem usa aquela praça ou que vai usar aquele espaço 
que eles estão pensando e que vai resolver. E a lei é da mesma forma. A lei hoje que 
tem no Rio de Janeiro, ela foi construída com a demanda que existia naquele 
momento. A própria assessoria do vereador que fez a lei, foi anotando, foram 
conversando, costurando. Trazia, voltava, trazia e voltava, até onde eu soube que foi 
assim construído, até que chegou a um termo final. Isso atende ao que a gente 
necessita. Se todas as leis, até essa própria lei de fomento à cultura do Município do 
Rio que eu estou falando, se ela de alguma forma for construída sendo ouvida a 
classe, quem vai poder reclamar depois? [...] Eu acho que por conta desses 
imprevistos que foi o choque de ordem com o artista de rua e esse fechamento das 
casas teatrais, que fez com que surgisse o Reage Artista, vai culminar certamente em 
algo como já aconteceu em São Paulo na Arte Contra a Barbárie, há alguns anos 
atrás, que foi o que gerou o fomento de cultura em São Paulo e que está gerando 
muita pesquisa boa em São Paulo (ALVES).  

 
 

Na mesma linha vai Vinícius Longo, da Companhia Dois Banquinhos:  

 
Esse foi um processo que deveria ser sempre, com todas as leis, essa coisa do 
público fazer essa construção, (com) idas e voltas, até que chegue a um texto bacana. 
Hoje é o texto que vira exemplo, é modelo pra todas as outras leis do estado. E 
quando começa a lei, o nosso prefeito veta. Nesse meio tempo o Amir convida a 
gente [...] pra estar em uma reunião, um encontro nessa rua, onde estavam fazendo 
muita pressão pra que ele tirasse o veto. E a gente vai lá: Veto nada, não existe, que 
parada é essa? [...] A ordem pública chegou varrendo tudo. Um processo de 
higienização do espaço público absurdo. E ai eu falei: Cara, não vou criar 
quizumba, eu vou parar, vou relaxar e vou pra Zona Norte, Zona Oeste. A ordem 
pública não funcionava lá. Mudei o foco, saí também desse burburinho. Quando 
voltou a construção, eu voltei retomando e a gente foi lá. Depois o Eduardo Paes 
teve uma conversa meio tonta, chegou e falou: Que foi um equívoco porque o 
projeto tinha que passar primeiro na minha mão pra eu ler e isso não foi feito, 
então eu vetei por conta disso. Agora eu “desvetei” e está valendo. Ele anunciou o 
tal do edital nesse processo, como um pedido de desculpas. Era um milhão pra fazer 
arte de rua (LONGO). 
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Também para Longo, a lei traz como responsabilidade uma ação em sua defesa e para 

a sua disseminação em outros municípios:   

 
A Companhia Dois Banquinhos [...] está fazendo esse projeto [...] indo a qualquer 
município, qualquer lugar pra fazer espetáculo de graça. Vamos lá e vamos viver do 
chapéu, vamos fazer as coisas acontecerem. A gente está escolhendo municípios que 
não tem uma lei pra gente poder levar a lei. A gente conversou com o Reimont e a 
gente se auto-intitulou pra ele, pra ver se ele gostava da ideia, de nós sermos 
embaixadores da lei, de nós levarmos a lei em nossas malas e que a gente pudesse 
nos municípios que não tem essa lei, que conversássemos com vereadores pra que 
tomassem conhecimento. Apresentar pra sociedade como um todo, pra que ela 
pudesse debater. (LONGO) 

 
 

Para Wagner Seara, o Palhaço Picuinha e fundador do movimento Tropa do Afeto, “O 

processo de elaboração da lei foi colaborativo”. Para ele:  

 
 É necessário ter políticas públicas pras artes públicas e, principalmente que não 
sejam através só de formas burocráticas, que impedem que de fato as pessoas que 
promovem a arte pública, possam acessar esse dinheiro público porque o que 
acontece na maior parte das vezes, é que as mesmas pessoas que sempre ganham os 
editais [...]. Então, eu acho que as pessoas que produzem a arte pública não têm 
acesso a qualificação e são excluídas do processo de seleção, que são esses 
processos de edital. Então eu acredito que tem que ter agentes, comissões que vejam 
de fato o que está sendo construído e incentive isso com o dinheiro público. Agora, 
como vai ser feito isso? Acho que tem que ser feito um diálogo horizontal e coletivo. 
[...] Fala-se que tem pouco recurso, mas tem recurso pra produção artística. O que 
acontece é que não tem uma divisão de forma igualitária, nem pensar, mas mais do 
que isso, eles vêem a arte pública da mesma forma que eles pensam a arte privada, 
um produto pra consumo e não é essa forma que a arte pública é feita. (SEARA) 
 

 
Para Seara, ao mesmo tempo em que é necessário incentivar e apoiar estes grupos é 

preciso mapear e conhecer esta realidade para que as políticas sejam gestadas:  

 
Então o que eu penso é quem tem que ter mais pesquisadores na rua, pessoas que 
saibam o que está sendo construído já de arte pública e a partir disso é o que está 
sendo feito. Tem um projeto que é o Primeiro Festival de Arte Pública Carioca, que 
tenha a aprovação desse projeto, que dentro do projeto tenha uma forma de mapear 
as pessoas que estão produzindo arte e a partir disso construir políticas públicas com 
debate coletivo de todos os grupos, todas as pessoas que produzem arte, assim que 
eu acho que se faz arte pública ou que se propõem formas pra arte pública, 
discutindo com quem faz arte pública e não em Brasília esperando que, as pessoas 
que estão passando o chapéu, que estão ali lutando pra pagar um aluguel, lutando pra 
fazer as coisas, não vai chegar lá. Elas têm o acesso através da mídia e tal, mas é só 
virtual, não tem o olho no olho, não tem a mobilização de fato, de você poder dar 
seu testemunho, de você poder falar, poder se expressar de fato. (SEARA) 

 

Para Rogério Rodrigues da Silveira, o Palhaço Titão, membro da Cia. Trinos, que não 

acompanhou a elaboração da lei, porque “Quando eu descobri o processo, já estava meio 

encaminhado e eu entrei só como um colaborador a nível de fomentação, de mandar a lei pra 
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outras pessoas”, a legislação trouxe tranquilidade e assim como outros já colocaram, 

necessidade de mobilização:  

A gente precisa de lei [...] que funcione e que autentique esse trabalho, porque é um 
trabalho. É um serviço que a gente presta pra população. Eu acho que a gente precisa 
ser autenticado, a gente precisa ser levado mais a sério e não tem como fazer isso, se 
não for através de lei que funcione. [...] Aumentou minha perspectiva de campo de 
trabalho, porque através da lei acaba criando-se uma forma de dialogar com locais 
como o Parque de Madureira, por exemplo, onde através da lei a gente pode usar 
aquele espaço aberto e eu estou indo pra lá, tem muitos amigos fazendo e agora eu 
posso criar uma perspectiva de fazer um trabalho lá. Antes, sem a lei era só pedir, só 
levantar a mão e implorar um espaço, hoje não. Hoje a gente pode usar essa lei pra 
ocupar os espaços, que não podem simplesmente ficar sendo espaços tipo “elefantes 
brancos”, largados, pra gente ver que tem, mas não tem nada. Hoje a gente, através 
da lei, tem essa condição de chegar e ocupar, transformar o espaço e dar 
continuidade ao nosso trabalho, nossa missão, nossa seja lá o nome que for. O nome 
que cada um tem pra dar, cada um com a sua missão (SILVEIRA). 

 
Ainda segundo Silveira, o processo de elaboração de leis e de políticas culturais está:  

Lento, atrasado. Já era pra estar muito lá na frente. Nós temos uma bagagem cultural 
muito grande, nós temos muita gente, muitos artistas trabalhando, precisando 
trabalhar, muita gente com muita coisa boa, precisando escoar e nós não temos leis 
que nos ajudam a fazer isso. Nós temos leis pra quase tudo, não que funcionem, mas 
nós não temos nenhuma lei que nos ajuda de fato a subir um degrau, a nível de 
respeitabilidade, ao que se chama arte. A gente ainda tem muita burocracia, a gente 
passa por muita burocracia pra conseguir as coisas, pra conseguir ajuda, pra 
conseguir espaço. A arte sofre pra fazer o bem. Então, eu vejo que precisa ser levado 
mais a sério, acho que precisam ser deixadas de lado muitas outras coisas que estão 
por traz do movimento e botar a arte no lugar principal. Quando o principal é tirado 
do lugar principal, outras coisas vão entrando. Eu acho que esse diálogo tinha que 
ser mais amplo, tinha que ser aberto de uma forma mais leal. Primeira coisa, quem 
faz arte? Porque tem muita gente que é artista, mas não faz arte. Tem gente que não 
tem trabalho, tem gente que não tem o que mostrar, mas está lá na frente de batalha. 
Ele está defendendo causa própria, ele não está pensando em você que já teve 
trabalho na rua (SILVEIRA). 

 
 

Alexandre Hryhorczuk, o Senhor Palhaço, da Cia. Sinequanon, também não esteve 

presente fisicamente no processo de criação da lei, mas reconhece a sua importância, embora, 

por outro lado, ache “que essa lei nem deveria existir”, uma vez que os artistas já ocupam as 

ruas, exercitando os seus direitos à cultura e à cidade: 

 
Eu não acompanhei a elaboração, no sentido de opinar, de estar por dentro, mas eu 
estava ciente da discussão dela. Devido às redes sociais, a gente hoje tem uma 
facilidade muito grande, a gente só não sabe se não quiser realmente. Então, através 
do vereador Reimont, do Richard Riguetti, que é um conhecido meu que está ativo 
também.  Eu acho importantíssimo, na verdade eu acho que essa lei nem deveria 
existir. Uma lei permitindo que o artista use o espaço. Acho que a questão é muito 
maior, o artista está na rua já desde que a cidade começou a se formar como cidade, 
então acho que essa lei só vem corroborar uma situação que deveria ser já, de 
antemão, aprovada. [...] Eu acho que a lei facilita esse primeiro diálogo, até porque a 
lei, ao que parece, surgiu no primeiro momento onde o prefeito proibiu apresentação 
dos artistas de rua, dentro da história da lei, eu tenho até aqui o discurso do Paes, o 
áudio do Paes quando fez a revogação da lei, naquela reunião no Tá na Rua. Foi esse 
o discurso dele depois, mas ele viu que era um tiro no pé proibir o artista, ele foi 
bem assessorado, se não ele não ia revogar essa lei. Então, a partir do momento que 
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ele revoga a lei e que a Lei do Artista de Rua é lançada mesmo, a partir desse 
momento, a gente teme essa tranquilidade de primeiro ter esse diálogo com o agente 
da lei, o agente da Guarda Municipal que está ali em um primeiro ponto, depois são 
outras esferas, outras situações. Mas o diálogo começando ali, facilita e muito 
(HRYHORCZUK). 

 
Também para Hryhorczuk, são necessárias ações de articulação e de participação, até 

porque estes direitos (à cidade e à cultura não são atendidos em toda a extensão do município, 

mas principalmente nas regiões mais abastadas economicamente), mas reconhece que já 

existia um movimento promovendo e defendendo mudanças anterior à criação da Lei do 

Artista de Rua: 

Eu acho que de um tempinho pra cá, uns dois, três anos [...] a organização dos 
artistas tem demandado sim um maior diálogo com a esfera política, no sentido de 
tentar sanar e resolver as nossas necessidades básicas. Eu acho ainda que não atenda 
muito, na verdade não vai atender a maioria, claro, mas já é um começo de diálogo 
estabelecido. Eu não sei, a cidade é muito grande, a cidade tem muitas cidades, 
micro cidades. O Rio de Janeiro ainda tem um problema muito grande de pensar a 
cultura como Zona Sul [...] O Rio é uma cidade grande, essencialmente cultural, 
respiramos cultura. Mas a cultura hoje, a gente como artista percebe que a coisa dos 
grandes eventos é a chave mestra. Só que são os grandes eventos pro turista vir, 
assistir e participar, a cidade receber visitantes, mas e o carioca que está no dia-a-
dia? Que está trabalhando, está fazendo, está vivendo, que direito esse carioca tem à 
cultura? Até porque esse não é o frequentador dos grandes eventos, não é o 
freqüentador do Rock in Rio (HRYHORCZUK) 

 

Por outro lado, ele chama a atenção para a necessidade de respeitar e reafirmar as 

decisões que são tomadas nos espaços de participação popular, conforme preconiza a Teoria 

da Gestão Social: 

E voltando pra cá, a gente tem essa contrapartida, onde a gente tem poucos fóruns de 
conversa mesmo com as esferas superiores. A sensação que a gente tem é que entre 
os fóruns da gente, apesar de tudo deliberado, tudo conversado, escrito e 
discriminado, mas não é ouvido. Chega até eles, mas falam: Ah ta! Esse é o desejo 
de vocês, a demanda de vocês? Ta bom, vou pensar, eu vou ler, mas a impressão que 
dá é que às vezes é que ele deixou ali no canto da mesa, de repente leu um item, dois 
itens, riu daquilo. A sensação que dá é essa (HRYHORCZUK) 

 
Márcia Fernandes Pimentel, da Companhia Tropa de Fantoches em Cena, não 

participou deste processo. Ela defende ações que mudem a partir do indivíduo, para que este 

“mudando por dentro” possa interferir na sua realidade, com autonomia para suas ações, uma 

vez que os apoios culturais não são para todos. Segundo ela: 

 
A Lei do Artista de Rua, eu sei que já funciona há algum tempo. Na verdade, eu não 
me envolvo muito com a parte política, tenho que ser bem sincera. Eu sei que tem 
movimentos, vários encontros, até aqui na Lapa. Eu acho imprescindível. Os teatros 
hoje estão muito caros. Eu acredito que os grandes mercenários do teatro, os 
mecenas do teatro começaram a crescer os olhos diante de tamanha quantidade de 
editais. Hoje você vai a um teatro, acho que você tem aluguel de um dia R$500,00. 
Fora luz, som. Em um sábado e domingo, se você não tem um edital, você não faz, 
né? Você não é mais artista. Faz por conta própria. Eu moro em Madureira, 
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prestando atenção nesse andamento, na quantidade de pessoas que gostariam de 
fazer teatro. Eles fazem teatro, dando suas cabeçadas (PIMENTEL). 

 
Ela vê as leis e políticas culturais com certa desconfiança e tendo uma dupla função, 

por ora positiva, mas que por outro lado, também pode ser negativa: 

 
Eu na verdade acho que as leis, de alguma forma, ajudam por um lado e por outro 
lado prejudicam, nunca é uma coisa só. Até acredito que venha a ter bastante ganho 
para o artista de rua porque organiza essa questão de edital, o que pode e o que não 
pode, mas de outra forma, é como eu disse antes aqui, tira a arte da rua e a cidade 
para de fervilhar e isso no Rio de Janeiro que é uma cidade que é a capital, quer 
dizer, que era a capital cultural, foi por um grande período a capital efetiva e aqui 
chegaram muitas histórias, muitas coisas de fora, foi crescendo e a gente já perdeu 
pra Brasília a capital administrativa. [...] A lei de alguma forma auxilia o cidadão, 
mas de outra forma, quando você tem um prefeito que quer fazer uma remodelação 
da cidade, acho que espírito de Pereira Passos, sei lá, ele de alguma forma quer 
limpar a rua de um todo, ai nisso ele pega e limpa o artista também, por outro lado 
eu acredito que efetivamente ficou meio confuso. Eu acho que isso é um caminho 
para um desdobramento para melhorar mesmo, de fato, mas agora eu acho que está 
meio confuso, mas eu acredito em uma melhora mesmo, efetiva, até porque outras 
cabeças políticas virão por ai (PIMENTEL). 

 
 

Karol Schittini, a palhaça Cor Iza Poetisa, também é um pouco crítica ao processo de 

elaboração de leis e ao modelo de fóruns de discussão:  

Eu sou muito política, por isso que eu não posso entrar nas questões políticas. [...] 
Eu prefiro ir pra ação direta. Eu me ocupo da arte. A burocracia me toma tempo, eu 
não perco tempo, não é perda. [...] Eu não consigo. Minhas capacidades são mesmo 
de ir diretamente pra transformação na prática da arte. [...] Eu acompanhei quando 
começou a repressão. Eu fiquei muito ligada, porque em toda a cidade que eu morei, 
eu fui pra rua. Não peço ninguém pra ir pra rua, a rua é pública. Eu senti que a 
reunião, a assembleia da discussão, pra mim é muito política, é especificamente 
político-social. E nesse momento eu estava me preparando pra ir pra rua. É assim 
mesmo, como eu vejo, me sinto e ajo no meu cotidiano (SCHITTINI).  
 

Já Wander Paulus de Souza dos Santos, o Palhaço Minduim, aponta o papel da lei (ou 

da mobilização para a sua aprovação) como um dos elementos importantes para a série de 

manifestações que aconteceram na cidade em 2013 questionando às políticas do atual 

prefeito:  

Uma coisa muito bacana é que o Richard (Riguetti) criou uma rede de artistas de rua 
que sabiam dessa lei e ao final de toda roda, eles explicavam a lei e o veto do 
prefeito, então eu gosto de dizer até que o inferno astral do Eduardo Paes começou 
ali, porque as pessoas vaiavam nas rodas a atitude dele. Teve uma articulação muito 
grande pelo nome do Amir Haddad que levou-se a uma pressão ao Eduardo Paes 
para ele recuar, só que ele queria que assinar como se fosse um decreto 
governamental e a galera falou que não, não podia ser decreto de governo, porque o 
decreto de governo cai. Tinha que ser uma lei da cidade, para garantir o espaço da 
cidade. Teve essa pressão até que teve uma reunião lá no Tá na Rua em que ele, a 
contragosto, acatou o pedido da galera, quis desqualificar o movimento achando que 
o movimento era apenas uma coisa personalista do Reimont, pra que o Reimont 
pudesse ser o grande nome da lei, deram até o nome da lei pro Reimont, foi uma 
maneira, mas todos nós conhecemos o prefeito dessa cidade. Foi uma grande vitória 
para essas pessoas porque eles eram trabalhadores que eram tratados como bandidos. 
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Volta e meia, como pesquisador eu ficava muito aqui no Largo da Carioca vendo o 
trabalho do Gerusa Perna Seca e de outras pessoas, e via o guarda municipal 
baixando a porrada nos caras, chegava e pegava o instrumento de trabalho deles que 
era o chapéu, dava margem a atos de corrupção, a roubo. Eu cheguei mais nessa fase 
final da repressão. (SANTOS)  

 
Wander Paulus também acredita que a lei, além da garantia, trouxe uma 

responsabilidade de organização para estes artistas:  

 
A construção de leis, ela depende da demanda e dos atores sociais que pressionam 
os parlamentares a criarem essas leis e levarem esses fóruns de discussão pro poder 
legislativo. Os artistas de rua eram muito desarticulados, de uns tempos pra cá, por 
conta dos projetos sociais, dos editais que proviam, não só a produção, mas a 
capacitação, a transformação dessas pessoas em professores, com a questão da 
responsabilidade social, começa a haver uma preocupação dessa pessoa também ser 
o próprio gestor, se organizar enquanto produtor (SANTOS). 
 

Finalmente, Ana Luisa Cardoso, a Palhaça Margarita, uma das referências da 

palhaçaria feminina e fundadora do grupo As Marias da Graça (do qual fez parte durante dez 

anos), também esteve fisicamente distante do processo de elaboração da Lei do Artista de 

Rua, embora reconheça que ao longo de sua trajetória participou de muitas demandas do 

segmento. Assim como outros, ela vê pouca necessidade para a lei, considerando os direitos à 

cidade e à cultura como inquestionáveis: 

A lei do município? Olha, se eu tive alguma participação nisso, foi indireta. Eu acho 
que a gente, em todos esses anos, a gente sempre quis e lutou. Eu sempre estava 
presente nas lutas para ao menos ter uma política no Rio de Janeiro. Ao menos ter 
um projeto de cultura, não ficar mudando esse projeto toda vez que muda o prefeito, 
você está sempre querendo fazer uma coisa melhor, mas nunca sabe e pergunta. 
Principalmente esse prefeitinho que no primeiro mandato convidou vários artistas e 
eu não vejo (resultados, grifo nosso), eu posso estar cega, mas enfim. Eu desconheço 
essa lei. Não tive vontade de ler, é uma postura, talvez por falta de necessidade, 
talvez a minha participação, eu estou usando menos a rua como atividade cultural, 
como os meus outros colegas, por mais que eu faça isso, mas muito menos que a 
minha produção artística dos últimos anos, mas eu não vi e não gostei. Eu acho que 
o Rio de Janeiro é uma cidade que sempre teve uma proposta de arte popular, na rua 
se faz arte, eu acho que tem tanta para entrar na lei, fazer lei para a cidade do Rio de 
Janeiro que fazer lei para o artista poder trabalhar, eu acho confuso pra minha 
cabeça. Você vai escrever isso e daqui a seis meses eu posso falar: caraca, que 
burra que eu fui. Pode ser útil, como pode não ser, mas por enquanto eu sou contra a 
lei. Eu sou uma fora da lei. Eu saio de palhaça na rua, se vier alguém dizer que eu 
estou fora da lei: Sinto muito, eu não sabia. Eu faço teatro de rua já há 28, 30 anos. 
Claro que a gente tem a licença. Se tiver algum evento, pedir a licença, claro. Estou 
desconhecendo. (CARDOSO) 

 
3.1.1 Políticas culturais ou financiamento à cultura? 

 

Percebemos como dito, uma associação direta dos artistas de rua entrevistados entre as 

leis e políticas culturais e o financiamento à cultura. Todos foram estimulados a fazerem 

sugestões sobre o processo de elaboração de leis relativas ao setor, um dos objetivos deste 

trabalho, mas no geral apontaram apenas para questões relativas ao financiamento, o que 
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acreditamos ser uma consequencia direta da forte influencia do mercado na área cultural 

através das leis de incentivo à cultura. Desta forma podemos supor que os artistas de rua, não 

estão imunes aos “encantamentos” do sistema que perdura nos setores das artes e da cultura 

como um todo e que mesmo governos com um viés mais democrático como os dos 

presidentes Lula e Dilma Rousseff não conseguiram mudar, embora tenham tido algumas 

iniciativas neste sentido.  

 

Vejamos as respostas. Como a de Leo Carnevale, que acha que: 

  

Ainda falta criar uma lei de financiamento que tenha um alcance maior de projetos a 
serem contemplados e também, que ela parta de um princípio democrático, já que a 
Constituição é outra, a lei suprema do país diz que existe uma necessidade do Estado 
de prover educação e cultura, que a gente consiga, na verdade, cada vez mais 
efetivar e respaldar todas essas leis, já que necessita de outras leis pra fazer isso, 
vamos criar leis, e eu acho que nesse sentido os projetos atuais ainda estão muito 
dentro de uma política do determinado governo do momento, que acontece às vezes 
em um ano e no ano seguinte, às vezes não acontece ou que tem modificações 
arbitrárias, que a gente não sabe nem como elas são feitas, sem consultar, na 
verdade, os mais interessados, a classe que está lá na frente de trabalho. Afinal de 
contas é o operário que tem que ser consultado de como funciona a máquina, como 
aquela máquina está funcionando (CARNEVALE) 

 
 

Ou ainda André Garcia Alves:  

 
Agora, lei municipal eu acho que é o que está faltando, uma lei de fomento pra 
cultura do Rio de Janeiro. Que ai vai automaticamente pegar a linha de teatro de rua, 
teatro de palco, danças, todas as linhas culturais do Rio de Janeiro, que eu acho que 
está faltando. Entra prefeito, sai prefeito e a gente fica na mão deles, é sempre muito 
ruim. [...] Mas eu acho que houve pequeno retrocesso, mas ao mesmo tempo eu 
espero que eles avancem nos próximos editais, e principalmente com o 
desenvolvimento da lei que já há uma conversa muito avançada com o próprio 
Reimont, que criou a lei do Artista de Rua, ele é da Comissão de Educação e 
Cultura, em batalhar por um fomento cultural pra cidade, uma lei de fomento pra 
cidade (ALVES) 

 
Ainda Vinícius Longo, para quem: 

 
A política das leis é uma coisa, dentro desse processo utilitário da lei, eu vejo muito 
como uma coisa recente, você tem o processo de criação de leis, mas as leis elas são 
muito pelo caráter de uma coisa específica pra alguma utilidade, ela não tem, muitas 
das vezes, o caráter público. A lei deveria atender a todas as camadas da sociedade 
de forma benéfica. Tem muitas leis criando distorções do próprio mercado, em 
benefício ou privilégio em torno de um grupo e isso acaba prejudicando, ai acaba 
que a lei não pega. Eu vejo muita falta do entendimento do que é o público, do que é 
uma construção de uma lei que beneficia a todos, sem distinção, pra todos os 
brasileiros, seja ela centrada em um território ou específica, porque essa lei não pode 
ser tão generalizada. [...] A Lei Rouanet nunca chega nesses lugares mais simples, ai 
fazem várias caravanas, todo mundo é capacitado, todo mundo está escrevendo um 
projeto, mas não tem ninguém, nenhuma empresa vai apoiar uma coisa que não vai 
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dar visibilidade pra eles, Ah, quem é? Não é nenhum ator Global, não é nenhum 
artista que vai dar visibilidade, então não vai botar (LONGO). 

 
Assim como para Hryhorczuk:  

 
O financiamento sempre acho muito complicado. Todo o processo [...] não é feito 
pro artista. A gente que é artista quer chegar e apresentar, fazer. A execução da 
burocracia acaba sendo pra gente chata, penosa e complicada sim, porque são 
situações que nos tiram completamente do nosso próprio campo de trabalho. 
(HRYHORCZUK) 

 
E Márcia Fernandes Pimentel:  

Como eu te disse, eu não tenho grandes conhecimentos de lei, porque eu não sou 
uma criatura politizada. Eu acredito que a lei tem que vir para beneficiar a todos e 
não só os globais, pode ser um discurso até repetitivo, eu acho que depois da 
mudança da Lei Rouanet, onde você não pode ou não precisa mais colocar ficha 
técnica, justamente para que você não atraia pela sua ficha técnica esse dinheiro, eu 
acho que entrou alguma coisa assim, mais ou menos, eu acho que isso já é um 
grande andamento. E quanto mais essas leis derem um atendimento maior ao 
projeto, do que propriamente aos nomes que estão carregando o projeto, eu acho que 
seria um bom caminho (PIMENTEL). 

 
Já Ana Luísa Cardoso afirma que: 

Ah! Não tem dinheiro!, tem que ter! Cabe a nós: Como não tem dinheiro? Tem que 
ter! Tem que ter mais! Se tem mais gente concorrendo, tem que ter mais dinheiro 
para distribuir para mais projetos serem contemplados. A gente tem que estar 
cobrando, isso é uma política cultural. Quando eu vejo o (governo) federal tendo 
(recursos, grifo nosso) eu acho isso uma política. Ah, porque é pouco. (respondo, 
grifo nosso) Se você acha pouco, então não se inscreve. Eu adoro. Pra mim [...] o 
(Prêmio, da Funarte, para o circo, grifo nosso) Carequinha me serve. (CARDOSO). 

 
Enquanto Karol Schittini: 

Eu vejo que tem um interesse muito grande das empresas que estão fazendo o 
abatimento do imposto de renda junto às leis. O interesse delas é não perder em nada 
e esse dinheiro que elas iam ter que pagar, elas só vão ter agora de pagar pra outro 
lugar. Esse dinheiro, elas estão ganhando ainda, elas não estão dando. Mas o que se 
vende é o contrário, vende que elas estão dando alguma coisa. Elas não estão dando. 
Esse dinheiro já ia sair da empresa de qualquer jeito, pra um lado ou pra outro. Ela 
vai pra lei. Só que a empresa está tão interessada em ter esse retorno, quase que 
exato em marketing, que a lei privilegia as pessoas, grupos ou empresas que 
necessitam verdadeiramente daquele incentivo, que é o nome da Lei de Incentivo. 
São pessoas que tem carreiras longínquas, já têm capital de giro na própria empresa, 
como produto artístico-cultural e não dependem disso como um incentivo para 
continuar, mas elas vão dar o retorno da contrapartida, quase equivalente ao valor 
investido pra empresa, então é ai que convém. [...] Essa coisa que você falou de 
sugestões, parece até de criar as emendas, emendas, emendas da lei, ao invés de 
fazer a lei direito, é uma medida emergencial que continua privilegiando as 
empresas e o governo, que é uma parceria entre eles e eles estão se auto-
congratulando. Pro artista isso é bom, porque chega o dinheiro, o governo desvia o 
dinheiro do imposto pra lá. Seria isso, ele cede a parte que seria pro governo. Mas 
também não está fazendo favor nenhum, ele tem que fazer é isso mesmo, só é um 
outro esquema, mas ele tem que pegar o dinheiro mesmo do imposto e levar pra arte, 
educação, saúde e saneamento. Então ele só arrumou um outro jeito, não sei o que é 
na verdade isso, pra mim vai ficando cada vez mais confuso. A sugestão que eu 
daria, fica um pouco enfadonho, parecendo mesmo uma emenda, algum tipo de 
avaliação que a lei continue sendo lei de incentivo, que a lei não venha a servir 
grupos e coletivos que realmente não precisam de incentivo, que já estão 
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incentivando, eles já são incentivadores e multiplicadores. Não só executam, como 
já são incentivadores (SCHITTINI) 

 
Finalmente, Wander Paulus, associa o financiamento às políticas culturais mais gerais 

e ao direito constitucional à cultura: 

 
Se acabar o financiamento, acaba a cultura no Brasil. Nós ainda vivemos isso. Mas 
isso é uma transição. Eu, como pequeno produtor, como micro-empreendedor, 
primeiro é mostrar na formação que existe uma diferença e separação de arte e 
cultura, que enquanto você fizer essa confusão, tem a ver com uma questão abordada 
há anos atrás, você ainda vai manter a ideia de que o Estado tem que suprir a 
população de bens essenciais e a cultura é um bem essencial sim, tem que sustentar a 
arte. Você tem que ver a arte como uma profissão, porque o artista quando chegava à 
cidade, não se apresentava dizendo: Ah! Estou trazendo uma elevação de espírito 
pra você, não, era: Me dá uma moeda pelo que eu sei fazer? É bonito, você gostou? 
Te trouxe um prazer? Não te trouxe uma alimentação, não matou a sua fome, mas te 
trouxe alegria. Isso também é uma instância do ser humano que deve ser 
contemplada. E no sistema capitalista isso é valorado. Então, na formação dos 
atores, dos artistas, você precisa ter esse foco também (SANTOS) 

 

3.2. Institucionalização e Autonomia Cultural 

 

Neste item provocamos os entrevistados quanto à hipotética contradição entre a 

autonomia do discurso e da prática cultural que a Arte Pública propaga ter e as amarrações 

institucionais trazidas pela Lei do Artista de Rua. Aqui, como já pontuamos, entramos em 

uma questão antiga e clássica para a Arte, nos baseando na Teoria do Romance, de Lukács, 

quando esta afirma que a arte tem uma independência, um mundo à parte, mas que capta a 

realidade social, transformando-a em “realidade” artística e em Augusto Boal, com a Estética 

do Oprimido, preocupado com a independência dos artistas em relação às regras e convenções 

do Estado e do mercado. Quase em sua totalidade os artistas entrevistados acreditam que não 

há nenhuma contradição entre os dois fatores, conforme veremos, iniciando com Leo 

Carnevale, que acredita que a institucionalização foi uma consequência natural da 

organização do segmento, “assim como a profissão do ator teve que ser regulamentada no 

período específico que aconteceu, porque chegou a essa necessidade”. Para ele a Lei do 

Artista de Rua: 

Protege. Institucionaliza. Na verdade, cria essa proteção nesse sentido, mas não me 
amarra a não ter que falar o que é necessário. [...] Eu tenho tentado acompanhar um 
pouco a própria sociedade e a sociedade está vivendo um processo que é 
institucionalizado. As pessoas querem os casamentos entre as pessoas do mesmo 
sexo porque querem ter uma garantia, querem ter o mesmo direito econômico. E é 
também um status social. Olha, você pode e eu também posso. Você vai achar: Ah! 
Não precisa! Mas beleza, a gente resolveu viver em uma sociedade que quer viver a 
partir dessas regras, então por que não? Institucionaliza, mas eu mantenho minha 
liberdade. Pode institucionalizar, mas eu mantenho a minha liberdade de poder 
também ter o direito de falar o que eu quiser né? De interpretar como eu quiser, até 
mesmo essa lei (CARNEVALE). 
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André Garcia Alves vai neste mesmo caminho: 

 
Não acho que vai interferir. O gene do artista de rua é um gene de protesto, ele é um 
gene crítico. Você até citou o próprio bobo da corte, tinham os bufões que viviam 
nas calçadas da Idade Média, que estavam ali manifestando suas insatisfações ou 
jogando merda em cima da nobreza, de alguma forma. Então somos eternos bufões, 
eternos bobos da corte. Isso falando em relação ao artista de rua. Nós sempre vamos 
levar o entretenimento pra burguesia, mas a gente nunca vai esquecer a plebe, 
porque a gente veio dela. Tem até um dito popular do teatro de rua que é isso. [...] 
Não tem como fugir da arte de rua. Não tem como fazer arte de rua e não se 
manifestar politicamente. E não interferir politicamente no fluxo da cidade, porque a 
gente interfere, não tem como. A gente vai romper com o humor da cidade, a gente 
vai romper com o pensamento da cidade, crítico. Eu posso levar o pensamento 
crítico pra qualquer canto da cidade e a partir dali, como já tive espetáculos em 
outros momentos, que despertaram o pensamento político e artístico em outras 
pessoas (ALVES).  

 
O mesmo André lembra que, independente da institucionalização, o que garante a 

autonomia do artista de rua é o seu principal meio de financiamento, o ato de passar o chapéu: 

Tem duas instâncias que nasceram que eu gosto de classificar. Essa relação da 
instância do municipal, das leis de incentivo, todos os pensamentos que a gente tem 
ai políticos e a linha de financiamento popular, que é o chapéu. O chapéu, ele só 
tende a crescer. Eu não tenho visto menos chapéu antes da lei, e principalmente 
agora depois da lei, que a gente tem ido mais pra rua. O chapéu só vem crescendo. 
Isso prova que o público aceita, aprova e reconhece no chapéu. Você só dá se você 
quiser e se você puder. É espontânea. No rodapé das minhas divulgações vem a 
frase: “Bilheteria Espontânea”, e um chapeuzinho com a boca pra cima, está lá na 
filipeta. Já indica que contribui se quiser com o quanto puder. E eu sempre digo que 
o grande patrocinador do teatro de rua é o público (ALVES). 

 

Vinícius Longo segue a mesma linha de raciocínio: 

A briga com o poder público que a gente está fazendo é que é uma falta de respeito, 
de não reconhecimento da atividade. O que a gente faz é política pública. O que a 
gente faz com a arte pública na rua é política pública. A gente oferece cultura 
gratuitamente pro povo e o povo vira uma espécie de financiador, co-financiador, 
dando seu dinheiro pro chapéu. Então parece que nós estamos fazendo política 
pública sem interferência do governo, sem interferência do público. É uma política 
pública feita pela própria sociedade, pelo próprio grupo artístico que se interessa e 
pela própria sociedade que se interessa em fomentar de alguma forma, mas está tudo 
errado, não deveria ser assim. Deveria ser um debate que a gente pudesse 
transformar isso em um programa federal, assim como uma fonte de cultura pra que 
a gente pudesse permear e pudesse dar uma condição digna pros grupos trabalharem, 
mas esse país é o Brasil e a realidade é outra (LONGO). 
 

Wagner Gomes Seara cita Richard Riguetti, para quem esta legislação “[...] é a lei 

Áurea do artista de rua”: 

 
Acho que a lei fez principalmente isso, com que potencializasse absurdamente a 
produção de Arte Pública e eu acredito que tem alguns problemas muito pontuais 
porque às vezes o camarada lê a lei, e a lei é super fácil de entender e ele fala: Não 
gostei da lei, não vou obedecer. O que é um absurdo, mas isso acontece e não 
acontece só com a Lei do Artista de Rua, acontece absurdamente. Está acontecendo 
ultimamente com muito mais força, mas a Lei do Artista de Rua é a mesma coisa, 
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mas a gente, ainda assim tem conseguido fazer com uma força muito grande. Eu 
faço no Leblon, faço em vários lugares, eles passam e olham. Uma vez um guarda 
municipal chegou, e também tem do artista de rua se instrumentalizar e entender da 
lei, entender os pontos da lei, pra poder se posicionar e se colocar pra um debate, se 
houver. Se o guarda municipal ou a polícia militar chega e fala que não pode, Não 
pode por quê? Qual é o embasamento na sua ordem, e ai você tem como contornar, 
se você não entende sobre a lei que você está se colocando ali, você não tem como 
argumentar, então não adianta a lei, por isso que algumas leis não pegam e por isso 
que é bacana a lei do artista de rua (SEARA). 

  

Já Richard Riguetti rememora, como no item anterior, que é preciso defender os 

direitos que a lei traz:  

Modifica dentro de cada um. Há uma percepção hoje dos artistas muito mais 
profunda sobre o seu papel social e de cidadão. Então, como é a nossa área de 
atuação. Então, os artistas de rua hoje, através da lei, não (devem achar que – grifo 
nosso) é assim Ah! Está garantido e pronto!, não é assim, pelo contrário. Nos traz 
uma responsabilidade ou aprofundamento do diálogo com a cidade muito maior do 
que antes dela existir, porque ela não nos garante nada (RIGUETTI) 

 
Rogério Rodrigues também acredita que a proteção traz mais autonomia e não o 

contrário: 

Isso aí já cria esse tipo de diálogo. Eu posso passar o chapéu hoje em outros lugares 
que eu não poderia antes, a lei me abriu uma porta nesses lugares. Então ela me abre 
essa oportunidade de financiamento através do chapéu, ela também me abre essa 
possibilidade de dialogar com possíveis colaboradores. Eu estou indo fazer algo, eu 
posso criar ações de marketing em torno desse meu trabalho, que possam me gerar 
uma sustentabilidade. As pessoas vão ter visibilidade da suas marcas atreladas ao 
meu trabalho, porque o que faltava era o espaço, agora nós temos uma lei que nos dá 
os espaços. Então, a gente tem possibilidades maiores, tanto de conseguir 
colaboradores, quanto de trabalhar (SILVEIRA). 

 
Alexandre Hryhorczuk lembra que a participação e a adesão do público é que garante 

esta autonomia, além da consciência artística e cidadã do artista:  

 
Agora vem a educação do público, educação no sentido de que ele está sendo 
reeducado, pra saber que ele faz parte daquela contribuição do artista, que ele faz 
parte daquele ganha pão do artista, que a contribuição dele é primordial e 
fundamental pro trabalho e pra execução daquela arte. Então, essa educação, esse 
processo está acontecendo, eu vejo sim isso. [...] Eu acho que não é porque eu 
ganhei a liberdade, na verdade eu não ganhei a liberdade, a liberdade sempre existiu, 
não é porque ele autorizou essa liberdade, que eu não possa ou não deva falar mal 
dele ou falar dele. Existe espetáculo e espetáculo. O meu espetáculo por mais 
político que seja, não existe uma discussão aberta, mas a gente fala sim da situação e 
de como a coisa está. Não é pra ser panfletário o meu espetáculo, mas eu acho que 
estamos em uma democracia e o princípio básico de uma democracia nesse sentido é 
defender até a morte o que você tem pra falar, mesmo que eu não concorde com 
isso. Deveria ser essa a premissa (HRYHORCZUK). 

 
Márcia Fernandes Pimentel também não vê contradição entre institucionalização e 

autonomia 

Não, acho que não. O artista desde sempre, aliás, é o grande entrave dos 
historiadores, porque o artista tem m sentimento tão aflorado, que ele já vê com 
antecedência o que vai acontecer. O historiador só vê quando o negócio acontece. 
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Picasso viu isso, vários outros artistas viram isso. Então, eu acho que o movimento 
artístico é grande, as cabeças são muitas, as pessoas estão atentas e não se deixam 
levar. Eu acho que nunca se deixaram levar por isso, sempre aconteceram as grandes 
revoluções. Claro que uma parte se deixou levar, mas a outra parte não e a gente tem 
que ter isso para ter história (PIMENTEL). 
 

Karol Schittini mantém inicialmente a linha de raciocínio dos demais artistas 
 

Não! A Lei não veio para me dar nada. Ela veio só para assegurar. Ela não deixa eu 
perder. Pelo menos a mim não chegou nada. Eu acredito que as pessoas mais 
envolvidas politicamente na aprovação, na constituição da lei, elas vão conseguir 
benefícios junto a lei, junto aos órgãos, mas a lei em si, ela não proporciona. [...] A 
lei assegura, pra não perder o direito. É louco isso ainda na minha cabeça, tem que 
ter uma lei pra gente não ir pelo cano. Ela vem, ela é protecionista, mas ela começa a 
querer saber direitinho de cada um. Vou te proteger e você também vai ter que 
prestar conta. Fazer as estatísticas dela, contar vantagem com coisa que não 
acontece. (SCHITTINI) 

  
Mas tem alguma desconfiança sobre os marcos legais desta institucionalização:  
 

A primeira coisa que eu pensei quando a lei aprovou foi isso, eu pensei: Não sei se 
eu fico feliz ou fico triste, agora vai vir a censura. Ai começou a chegar um monte 
de e-mail pra mim: Estamos cadastrando, mas é o quê? É uma pesquisa? Mandavam 
só um anexo para eu responder pergunta. Mas pra onde que é? Eu não quero me 
cadastrar em nenhuma cooperativa. Não sei porque. [...] Começou a cadastrar, vai 
querer saber de texto, ai vai mandar o cara ir lá na rua pra ver a peça. Eu tive esse 
receio. Vai lá, vai ver o que eu estou falando, ai começa a ditadura. Foi o que eu 
pensei. A rua, ela é do jeito que ela é. O palhaço, o mímico, a performance, agora 
tem bailarino, dançarino de rua, que eu já vi, já filmei pra eles (SCHITTINI). 

 
Wander Paulus assinala que a primeira autonomia é concedida pelo próprio 

personagem: “O palhaço, se ele quiser, ele pode ser o galanteador, ele pode ser o galã, mas se 

quiser, ele pode ser o maior filho da mãe do mundo, o mal-humorado, o avarento, o débil 

mental. Então, essa multiplicidade de possibilidades que me levou a ser palhaço”. 

Mas aponta vantagens na institucionalização que acabam garantindo a autonomia: 
 
 

Eu já peguei a lei existindo. Como o meu trabalho sempre foi também de pesquisa, 
eu sempre fui visto como o cara que é artista, mas não está ali pra ganhar dinheiro, 
só que por exemplo, teve uma vez que eu fiz um trabalho com um colega lá da 
ESLIPA, o nome dele é Vagner, [...] no Aterro do Flamengo, quando a gente estava 
montando, passou a guarda e chegou em cima, quando eles viram que a gente estava 
montando a estrutura, eles disseram: Ah! Eles são artistas de rua, eles podem, aquilo 
ali me fez um bem, cara. Eu pensei: Que maneiro! Os caras estão respeitando os 
artistas de rua. Eu sou do subúrbio, a gente sabe que a PM, a Guarda Municipal, 
elas funcionam de uma maneira no Centro da Cidade, na Zona Sul e funcionam de 
uma outra maneira no subúrbio. A repressão que eu vi a trabalhador de rua no 
subúrbio, nunca foi em relação aos artistas. Os artistas sempre gozaram de uma certa 
liberdade, agora os camelôs não, os camelôs eu sempre vi sendo muito reprimidos 
no subúrbio. Então, na minha realidade o que mudou foi que eu sou reconhecido 
como um artista pela minha cidade, e isso é importante, só que o que está faltando é 
o que a arte privada não me deu. [...] Porque essa proteção traz liberdade para o 
artista. O cara está ali e ao ser reconhecido como um trabalhador da arte e a 
argumentação da lei está baseada na liberdade de expressão, ela só limita a questão 
da aparelhagem de som, acho que o único limite é esse. Mas em termo de discurso 
não. O que limita, são os critérios dos editais. Isso para mim é complicado, mas a 
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complicação porque a cotação orçamentária é muito pequena, acho que quanto 
maior a quantidade de projeto haveria a possibilidade de contemplar o maior número 
de linguagens, a gente tendo o julgamento de que a banca que vai analisar o projeto, 
ela vá tomar como um dos critérios a pluralidade de linguagens (SANTOS).  

 
Mas Wander Paulus faz uma ressalva quanto à perda da autonomia, nem tanto para o 

poder público, mas para elementos do mercado que eventualmente queiram se apropriar do 

trabalho dos artistas de rua, ou agenciá-los junto aos órgãos de financiamento e apoio à 

cultura: 

O problema do FATE (Fundo de Apoio ao Teatro – grifo nosso) é que você não vê a 
presença do teatro de rua, é uma questão também que não é só estética, porque no 
dia que o Paes fez a aprovação da lei, tinha muito produtor de teatro privado lá. 
Então você vai ter esse cara que vai bancar essas ações de rua, eu acho que são 
temas diferentes, tem que ter o produtor de rua que vai estar trabalhando com isso e 
ele é formiguinha, é muito pequeno, muitos micro-empresários, muitos deles que 
estão nessa lei do MEI, do micro-empreendedor. São os grandes tubarões que 
querem estar passando por isso, as grandes editoras participaram com as suas 
apostilas. A sacanagem que fizeram, botar vários grupos pequenos de teatro pra 
colocar na mão da dona Ventura Produções, em troca lá da administração do Centro 
Cultural João Nogueira, isso é um modelo que está acontecendo na cidade. Então 
não adianta nada esse cara ser artista de rua e ser empregado das grandes produtoras. 
A arte de rua é caracterizada por ser uma arte em que o cara é o próprio gestor dela, 
ele é produtor, ele que é o dono daquele meio de produção, ela só pode ser válida 
por isso, porque se não for nesse modelo, vai ser a privatização do espaço urbano, 
como o Itaú faz com a bicicleta (SANTOS)  

 
 

3.3. Palhaços nas ruas e mediação cultural 

 

No último item, o fio-condutor desta pesquisa, tratamos da mediação social, política e 

cultural que acreditamos ser um potencial que os artistas de rua (no geral e os palhaços em 

específico) têm, mas, em nossa hipótese inicial, aqui não vêm atingindo em sua plenitude. E 

se não avançamos mais neste aspecto do trabalho foi pela própria resposta dos palhaços 

entrevistados. A maioria destes considerou que eles fazem mediações em suas diversas formas 

autônomas de ação cultural, seja entre si e o público ou mesmo ao absorver as questões que a 

assistência traz nos espetáculos dentro do seu roteiro artístico e no seu próprio discurso como 

artista e cidadão. Mas, por outro lado, poderiam ter apresentando mais exemplos das muitas 

possibilidades de ações de mediação sociocultural nos diversos territórios culturais que atuam. 

O que pode ter sido também uma limitação da ação do pesquisador ao não tirar mais dos 

entrevistados. 

Marilena Chauí, com o conceito de Cidadania Cultural, e Paulo Freire com a 

Pedagogia do Oprimido, nos serviram de base para esta análise. Ambos defendem o direito à 

produção e ao fazer cultural daqueles que antes eram considerados “alvos” de políticas 
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culturais tradicionais, o que se encaixa tanto nos artistas de rua – desconsiderados pela 

“cultura de elite” – como também para o cidadão, visto apenas como “espectador” passivo.  

Para Leo Carnevale: 

Eu, por exemplo, como artista, o meu primeiro processo é criar, claro que eu penso 
pra quem eu estou criando, mas o meu primeiro processo é criar, e o que eu crio 
nesse primeiro processo, de qualquer maneira é pra mim. É o meu subjetivismo, na 
verdade, que está sendo alçado a uma esfera diferente de comunicação. Depois eu 
vou propor isso pro público, vendo sua resposta.  E ai dependendo da sua resposta, 
essa troca vai continuar, ou seja, é uma obra de arte em andamento, em crescimento, 
que eu acho que está inspirado também um pouco em tudo que a sociedade já 
reflete. Eu estou nessa sociedade, eu vivo nela, então não tem como não discutir o 
que acontece nela nesse momento, seja politicamente, socialmente, culturalmente, 
economicamente. Na verdade estamos ali, estamos inseridos. Eu vejo o palhaço 
como esse comunicador sim, que está como arauto falando das coisas que passam 
com ele, mas que passam com o outro também, porque eu tenho certeza que eu sofro 
igual a muitas pessoas sofrem, rio e em volta muitas pessoas riem. E é esse encontro. 
O palhaço é o ridículo de todo mundo, todo mundo é ridículo. É o meu ridículo que 
está ali, e ai esse lugar vai pro universal quando você tem essa coisa, porque é de 
todo mundo. O meu problema também é da pessoa que está no público, que pode ser 
um jornaleiro, um jornalista, um político, um investidor, um pedreiro, um 
engenheiro, uma dona de casa, uma criança, um menino de rua, os cachorros, os 
bêbados. E engraçado, há muito tempo, em termos artísticos, eu sempre faço um 
contraponto da figura do palhaço com essas figuras que estão no ‘entre’. Estão aqui 
e estão ali, você está no meio da comunicação. Então você tem esse lugar em vários 
entes da natureza, em vários arquétipos da natureza, inclusive, que são essas figuras 
que estão ali pra comunicar, pra trazer uma mensagem daqui pra lá, de lá pra cá 
desde o início da era artística. Lá na Grécia você vai ter o Mercúrio, que faz esse 
papel. Na África você vai ter os Orixás com Exu, e eu vejo isso também nessas 
outras figuras lendárias como o Saci, porque o Saci é um molequinho endiabrado 
que está ali pra fazer travessura. De certa forma o palhaço também está ligado a essa 
figura infantil que está ali pra fazer travessura, e a travessura pode ser falar a 
verdade, porque a verdade não é pra todos os ouvidos, já dizia Umberto Eco 
(CARNEVALE).  

 
André Garcia Alves segue na mesma direção: 
 

Mas eu me sinto um mediador dessa cultura que eu faço, porque todo esse resgate 
histórico que você falou pra mim, já me vem em mente como a minha opção de 
fazer teatro na rua, já é uma opção política, porque eu vou romper com todo o 
sistema que tem ai de editais de ocupação de espaço, de falar com o amiguinho pra 
me dar uma pauta. [...] A minha relação com os estímulos, vamos dizer assim, eu 
gosto de dizer que são estímulos, todos são transformados em cena. Todos são 
absorvidos, não ignoro nenhum estímulo que surge. Esse estímulo, eu gosto de dizer 
que é o que mais me motiva a fazer a arte de rua. Se não fosse correr esse risco, não 
faria teatro de rua, faria teatro de palco. [...] O espetáculo pra ser bom, tem que ter o 
bêbado, o cachorro e uma criança. Se esses três se manifestam em uma roda de rua, 
o espetáculo está bombando. São figuras livres de qualquer pré-conceito, o bêbado e 
a criança não estão ali pra te julgar, eles vão falar o que estão a fim de falar e 
interferir no que estão a fim de interferir. E o cachorro, reparem, ele só está onde é 
seguro pra ele e bom. Ele não atravessa a rua na hora errada, então se ele vê que está 
a boa a energia, ele senta e fica assistindo o espetáculo, quando não participa. [...] 
Tudo é base da pesquisa, que tempo atrás que eu já tinha falado contigo, que é a 
Cameloturgia. É a dramaturgia que o camelô cria pra desenvolver, pegar a pessoa 
pela curiosidade, deixar ela horas na roda dela. O artista que trabalha com a rua, ele 
sai do coro, vira o corifeu, mas ele volta pro coro. Não tem como ele ser corifeu pro 
resto da vida, se não ele vira o ator tradicional de palco. Mas quando a gente fala do 
coro, é essa relação mesmo, a gente sai de um pensamento político e cômodo da 
cidade, do cidadão, se torna corifeu enquanto artista, fala, fala, se manifesta e volta 
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pro coro pra entender o que está acontecendo. Absorve mais informações, mais 
indignações e volta pra rua (ALVES). 

 
 
Vinícius Longo nos conta uma experiência que teve no município de Juiz de Fora/MG 

para mostrar este potencial de mediação política da Arte Pública: 

Em Juiz de Fora, a gente esteve em contato tanto com alguns vereadores 
representando a lei, quanto com a própria prefeitura e a gente entendeu umas falas 
mixadas que a rua é um lugar de destaque. Então, dentro do interior você não pode 
permitir que a (arte de – grifos nosso) rua fique em um espaço aberto como a lei 
propõe, porque a praça é um lugar de destaque, então se você é filho de um cara que 
é da oposição, a gente vai fazer tudo pra que você não faça a rua porque você vai 
conseguir mais visibilidade pra você e isso não vai ser bom pra gente. Então, é esse 
lugar de disputa que a gente está, que a gente como grupo artístico, a gente 
representa uma posição política de fazer cultura, não de construir palanques. [...] Eu 
escolhi fazer teatro de rua por essa questão. Eu falo e se o público quiser falar, me 
interessa o que ele está falando e eu rapidamente, dentro de um pensamento rápido, 
eu improviso coisas pra colocá-los dentro do palco, não necessariamente estando 
fisicamente dentro do palco, pra colocar as falar dele, pra colocar os pensamentos 
dele, pra que eu esteja ali como mero bobo da corte, representando uma parte do 
público de forma diferente, ora eu sou do clero, ora eu sou da nobreza, ora eu sou 
burguês, ora eu sou do proletariado. E esse lugar ambíguo de lugares pro 
entretenimento. [...] Eu acho que o palhaço e o artista cômico, acho que o palhaço 
mesmo, porque o palhaço não é um ator, o palhaço não é um indivíduo técnico que 
sabe fazer uma movimentação, sabe fazer um palco. O palhaço é um indivíduo, é um 
ser humano que se propõe a fazer a mudança de um mundo, a partir do momento 
que ele consegue mudar seu próprio mundo (LONGO). 

 
Wagner Gomes Seara aponta que esta mediação é própria do personagem palhaço, 

mesmo porque ele se apresenta como um representante do homem “comum”, dos perdedores: 

E aí vem essa proposta através da linguagem do palhaço, que o palhaço trabalha 
com a relação do errante, trabalha com o ridículo, a possibilidade de usar a máscara 
do palhaço que é a menor mascara do mundo, ela não serve pra esconder você, 
revelar quem você é, então todas as pessoas que participam do Tropa, são pessoas 
comuns. Às vezes o camarada que é médico, lixeiro, advogado, enfim o que ele 
escolheu pra vida dele, e é sim uma possibilidade através dessa intervenção, desse 
ato poético, de transfigurar, de se ver de outra forma, de se ver dialogando com as 
pessoas de uma forma diferente também. [...] Então essa é um pouco a construção 
ideológica do projeto, do movimento. Que é isso, é burilar uma forma diferenciada 
de dialogar com as pessoas, uma forma horizontal, na qual as crianças são as nossas 
principais fontes de inspiração, porque elas são os palhaços que a gente busca, que 
tem a inocência, que tem toda essa carga afetiva que a gente busca. A gente não 
trabalha como Eu estou apresentando algo pra vocês, a gente trabalha em uma 
relação de potencializar uma troca, potencializá-las também como produtoras 
culturais do lugar. Uma criança tem uma força de, através da música, que às vezes é 
o Funk e tal, a gente potencializa na ação e brinca com o palhaço com isso, então é 
um movimento que tem essa função, a função de possibilitar o diálogo e uma troca 
horizontal livre. [...] O bobo tinha que levar a representação do povo, mas se ele 
não fizesse isso de uma forma cômica, ele perdia a cabeça. Então, um bom bobo é 
aquele que sabia fazer rir e literalmente ressignificar as relações de luta e tal e tentar 
tocar os reis e as pessoas que estavam na nobreza de uma outra forma. Então acho 
que o palhaço tem essa função, por isso que eu falo que não tem essa relação do bem 
e do mal, não tem esse pensamento maniqueísta. Então ele tem um pensamento de 
mediar essa relação, de que está acontecendo um problema dentro da comunidade, 
não só na comunidade, não tem mais essa relação de Ah! Está acontecendo um 
problema dentro da comunidade. Está acontecendo esse caos do Curinga que você 
fala, está acontecendo esse caos, o Curinga está ai, não existe nada sem caos, está 
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instaurado isso. Eu acredito que só há essa relação de transformação, de mudança, 
de giro das coisas, quando há o caos. Dizem que nós somos frutos do caos, de uma 
relação catastrófica, é umas das possibilidades, então eu acho que o palhaço é essa 
figura, uma figura que tem um buraco negro, a possibilidade de absorver tudo e de 
emanar tudo dessa troca verdadeira, essa troca legítima com o outro, que não tem 
melindre, que não tem meio termo. Eu acho que tem essa relação sim. Propõe com 
que o outro possa se transfigurar também e fazer parte desse caos e não o outro 
assista o caos, que está assistindo como um espectador o que está vivendo. Coloca 
essas pessoas principalmente o Tropa, como protagonistas, como autores, escritores. 
São protagonistas das histórias que eles vivem e é possível que a gente se veja de 
outra forma. Quando a gente se pinta, a gente se olha, a gente olha um o outro, a 
gente se vê colorido mesmo, a gente se vê diferente, a gente se vê possível de muitas 
coisa. Então no sentido de que o caos pra mim, não traz o medo, traz esperança. A 
esperança do novo, do futuro, da possibilidade de transformação, e o palhaço pra 
mim também traz essa função. Palhaço é o anárquico por natureza. A gente sempre 
acha que não faz política, mas a gente faz política. Quando você promove essa 
relação de afeto com o outro, e as pessoas começarem a pensar de uma forma 
colaborativa, pensando no outro, então isso também tem a ver com políticas. Lá 
dentro tinha outra pauta (SEARA). 

 
Richard Riguetti também acredita que o palhaço é um mediador por natureza:  
 

Lá em 1986, 1987 saiu uma pesquisa no Jornal do Brasil, dizendo que apenas 3% da 
população carioca ia ao teatro. Aquilo me impactou muito. Primeiro, antes da 
abertura, nós fazíamos um teatro político e quem nos procurava, quem ia assistir aos 
nossos espetáculos, iam assistir porque nós falávamos coisas que eles queriam ouvir 
e ajudava em uma reflexão pra se atingir um país democrático. Logo em seguida o 
público que começou a frequentar o teatro, já ia pra consolidar os seus valores. [...] 
Eu fui pra rua por causa disso, não só por causa disso, mas o processo de chegar e 
falar que 3% da população vai ao teatro. Então o teatro como um todo é feito só pra 
3%. O autor pensa nesses 3%. Não diretamente, mas é um pensamento. Então o que 
e qual a linguagem? O palhaço chega exatamente nesse momento. O palhaço, não 
esquecendo que nós tiramos o autor, o diretor, o iluminista, fizemos essa limpeza de 
outras funções, e quando o ator estava só, foi que o palhaço chegou. Isso é uma 
coisa muito mágica porque a gente sentiu como se fosse um tapão nas costas sabe? 
O palhaço encostou e falou assim: Deixa que a gente vai fazer novas perguntas pra 
você. O palhaço, na concepção do Grupo Off Sina, é aquele que nasce da escassez, é 
aquele que nasce da falta das coisas, é aquele que nasce de baixo pra cima, é aquele 
que não tem habilidades, é aquele que se estabelecem novas lógicas. E se ele 
estabelece novas lógicas, ele dá voz àqueles que não têm. Acho que é isso. [...] Ele 
está em constante diálogo com seu público. Primeiro que ele estabelece em um local 
e fica por um período. Segundo que ele é itinerante, então ele está sempre passando 
por esse processo e ele tem que se acomodar ao público. Ele é que traz o público pra 
dentro do espetáculo de circo. Estabelecemos essa fonte, percebemos que a arte do 
palhaço é porosa, ela é aberta, ela é construída a partir do momento em que ele se 
encontra com o público, embora ele possa fazer a mesma cena durante vinte anos, 
mas ele tem que dialogar com o público. É aberto, é completamente aberto e ele se 
deixa estar aberto porque é a garantia do dia de amanhã. Ele começa a ouvir o 
público. O que o público quer? Então a sua dramaturgia, a sua encenação, o seu 
repertório, é a partir da prática com diversos públicos. Esse público é o público 
também que ainda não foi ao teatro ou ainda não freqüenta, pode até frequentar, mas 
é bem mais amplo do que aqueles 3% (RIGUETTI). 
 

Já Rogério Rodrigues afirma que o que os artistas de rua fazem é uma “mediação em 

mão dupla”:  

Eu acredito que a mediação está em tudo.  A mediação nesse sentido mesmo do 
Bobo da Corte. O Bobo da Corte no meu entender era aquele que tinha a condição 
de falar o que o povo queria falar pro rei, mas se falasse perderia a cabeça. E ao 
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mesmo tempo, tentar interpretar as dificuldades do rei para a plebe, mas o rei nunca 
se rebaixaria pra falar. Ele é o mediador de mão dupla. Então, quando eu me vejo na 
rua, eu estou fazendo a mediação do povo que precisa ser informado e do estado que 
precisa informar (SILVEIRA).  

 
Para ele, a mediação não é só política, mas também na prestação de serviços, 

informações e aspectos sociais:  

 
Eu estou prestando um serviço pro estado. Ele deveria estar fazendo, deveria estar 
me apoiando. O mínimo seria me apoiar. Por quê? Porque interromper o crescente 
contato com as drogas na infância e na adolescência é um dos deveres primários 
hoje. Você vê a Cracolândia hoje, a maior parte das pessoas tem de 17 anos a 12, por 
aí, a maior parte. Até porque eles não conseguem envelhecer muito, não dá, não dá 
tempo. Nós temos hoje internados muito mais adolescentes e crianças do que 
adultos. No ano de 2010 bateu a liberação direta de 600 leitos pra adultos, mas 
tinham mais de três mil vagas só pra crianças e adolescentes. É um número muito 
grande. Então eu me sinto mediador no sentido de levar uma informação, que é na 
verdade uma obrigação do estado e ao mesmo tempo fazendo isso, eu digo pro 
estado que o povo precisa e quer que ele traga informação, seja com palhaço, seja 
como for. Eu me sinto mediador quando vou em uma Lona Cultural, por exemplo, 
fazer uma peça como A Alegria Contra as Drogas, que é uma mediação de uma arte 
cristã que ninguém conhecia. Em um equipamento que ninguém da parte cristã tinha 
ido antes. Achavam que era só uma coisa religiosa que seria pro lado cristão. E o 
equipamento parecia que só aceitava outras religiões e não a cristã. Eu me senti 
mediador naquele momento, quando eu mostrei que a gente pode levar uma arte de 
qualidade, sem levar uma religiosidade, uma bandeira institucional. Respeitando 
todos os credos, fazendo uma arte como o artista precisa fazer, com respeito. Eu me 
vejo na rua, eu me vejo na lona, me vejo na praça, como um mediador. Meu palhaço 
é o cara que fala o que o povo quer falar e fala o que o povo precisa ouvir também. 
O Titão é um representante, dentro da linha de palhaço, do povo. Ele tem a roupa 
semi rasgada, surrada. Ele demonstra a dificuldade do povo. Eu vejo o Titão 
absorvendo os clamores da rua em todos os momentos. A missão é trazer pra rua 
uma informação.  Mas o Titão representa a rua em todos os momentos, ele é a rua. 
Ele vive, ele busca a informação. [...] Esse é o Coringa da sociedade. É o cara que 
vai pra rua e fala, o cara que vai pra rua e esbraveja, o cara que vai pra rua e entrega 
a carta, é esse cara (SILVEIRA).  
 

Alexandre Hryhorczuk aponta que esta liberdade que a rua dá contribui para a 
mediação: 

 
Na Sinequanon o espetáculo é muito dinâmico, a gente trabalha com rua. Na rua, 
pelo menos é a minha linha de trabalho, por mais que você esteja preso em um texto, 
você tem um roteiro, mais do que um texto, dentro desse roteiro a gente tem toda a 
liberdade de estar colocando elementos novos, situações, elementos que a sociedade 
está mostrando pra gente também. Até porque o espetáculo acaba sendo uma 
realidade diferente em cada localidade. Esse olho tem que ser muito atento sim, pelo 
menos a gente que está na rua, porque o improviso é muito vivo. Se um cachorro 
passa na cena, não dá para simplesmente ignorar e se um bêbado passa também não 
dá pra ignorar, até porque ele estava ali antes da gente, ali é a casa dele, o 
intrometido ali é a gente, não ele no espetáculo da gente, tem que chegar 
(HRYHORCZUK). 

 
Fernanda Rocha, a Palhaça Guaxinim, teve uma experiência na ação cultural 

denominada “Passeio do Palhaço” que comentaremos na última parte deste capítulo: 

 
Lembro-me muitas vezes que além do papel crucial de divulgação que a gente 
acabava fazendo no passeio do palhaço para pessoas que moravam perto dos SESC, 
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mas que não faziam ideia do que rolava lá, os palhaços estavam ali diante de uma 
família, uma criança, um idoso com o papel humano e afetivo, ouvindo, dando 
conselhos e sendo parte daquele cotidiano que por vezes não deixa ninguém adentrar 
(ROCHA). 

 
Marcia Fernandes Pimentel também associa os palhaços e o seu trabalho específico de 

contadora de historias ao diálogo e à mediação:  

 
A contação de histórias e o teatro de bonecos são particularmente espetáculos de rua. 
O teatro de bonecos nasceu da Idade Média e tal, por que não continuar nessas 
feiras, nessas praças? Comecei a trabalhar com uma galera da Unimed Rio, Band 
Rio, que são dois projetos que eu participo. Incentivando o teatro de bonecos, 
justamente pra que eles levem pra comunidades, embasados pra que procurem tomar 
conhecimento da lei. Eles podem ir pras praças, podem fazer seus círculos e não 
precisam ser só artistas de teatro. [...] Esse teatro físico, o prédio. A gente tinha o 
carnaval aqui na Rio Branco, ai ganha um vulto danado e vai pra Apoteose, fecha e 
cobra uma grana enorme e quem gosta de carnaval mesmo, que é a comunidade, ou 
sai escondido debaixo de vários panos, porque ajudou a fazer o carnaval durante 
muito tempo, ou então não sai. O carnaval é coisa do povo, o teatro é coisa do povo, 
a contação de história. Quando você faz a contação de história, você lembra daquela 
fogueira, várias pessoas unidas em volta da história, ouvindo uma boa história, então 
por que trancar isso no teatro e tirar isso do povo? Então já que vai fazer a inclusão, 
vai fazer a inclusão não só tecnológica, né? Mas pessoal, emocional. [...] Você 
falando disso ai me lembra do Téspis que foi o primeiro ator do grande coro do 
teatro grego e começa a fazer a mediação. Na minha parte eu faço uma mediação 
mais voltada para a saúde mental. Não trabalho com o louco trancafiado dentro 
instituição. Trabalho a saúde mental nossa do dia-a-dia, que mais carrega crenças, 
bagagens e bagagens e não deixa a gente caminhar na vida nossa de fato, presente, 
no aqui e o agora. Está sempre pensando de lá e as grandes oportunidades se 
perdem. O meu caminho na contação de história e no teatro de bonecos é justamente 
pra trazer pra essa população. Então, a minha mediação é no caminho da saúde 
mental. Fazer com que o cidadão pense na vida dele, pense que ele pode ser feliz e 
que a vida não é só pagar contas, ela pode ser muito melhor no seu futuro, não é só 
material. Uma problemática da Fiocruz é que eu dizia que qualidade de vida leva a 
promoção de saúde e lá eles dizem que a promoção de saúde leva a qualidade de 
vida e eu disse que ninguém nunca promove sua vida, se você não tiver uma 
qualidade de vida interior, acreditar em si mesmo e na sua potencialidade.  A minha 
mediação na rua é justamente devolver essa potencialidade para o sujeito. [...] Então, 
meu trabalho está lá com a raiz, não com a grande comunidade, mas com o cidadão, 
o indivíduo. O grupo que eu atendo, são trezentas pessoas, mas se dez, quinze 
saírem dali acreditando que podem, eles motivam o resto (FERNANDES). 

 
Karol Schittini fala da função poética do palhaço, da sua possibilidade de despertar o 

outro para diversas questões, como uma questão política: 

 
A Cor Iza é muito utópica, ela é poetisa. Ela tem nome e sobrenome, é Cor Iza 
Poetisa. É muito utópica. Mas eu acredito verdadeiramente na utopia. Porque ela não 
é um objetivo final, ela é um percurso que se faz a um objetivo que pode não existir. 
Ela é um estado emocional. Utopia não é uma imagem de um paraíso. Ela não tem 
uma imagem. Ela é um estado. Tô alegre, tô com utopia. Da mesma maneira se eu 
brigo aqui com o motorista de ônibus, e ele passa a segunda sem passar a primeira, 
vira ali e atropela a velhinha que estava na esquina, a velhinha já xinga o cachorro, o 
cachorro late, essa semente da discórdia. Ela lança a semente da harmonia, que 
também dá muitos frutos. Se eu ajo e falo de uma maneira com alguém, com um 
animal, como eu me relaciono com o meio, um afeto, não é um apego, é um afeto. É 
um presente da vida. Eu paro e sinto essa utopia. [...] Você já ouviu falar da tristeza 
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do palhaço? Ela é enorme. Ela é um buraco que transita no corpo do palhaço. E é 
necessário. Eu agradeço por poder ir nesses lugares. E me permitir também ir, é 
como a flor de lótus que vai sair da lama, é como a garça que fica lá no mangue, é o 
ying yang. A gente vai ter sempre um pedaço de lodo, mas precisa ir. É o Fernão 
Capelo Gaivota, Quanto mais alto eu subo, mais fundo vai ser o meu mergulho, eu 
vejo assim (SCHITTINI). 
 

Wander Paulus lembra que a rua é propícia à mediação. Esta rua vai conduzindo o seu 

trabalho, inclusive através das figuras “de rua” que se posicionam: 

 
O nosso país se fez nos cortejos, dos cordões de carnaval, do teatro de rua, o ator 
negro, eu sou um ator negro, ele não se faz nos palcos não, ele se faz na rua. Seja 
nos cortejos, no carnaval, nas brincadeiras de São João. [...] E ai a gente começou a 
sair nas ruas de Copacabana, brincar com as crianças. É engraçado, [...] porque 
tinham as crianças dos filhos de Copacabana, que brincavam com a gente. Depois 
vieram as crianças de rua, que vieram correndo e falaram assim: Vocês vieram 
brincar com a gente?. Cara, aquilo foi uma saia justa porque a gente pensou: 
Caramba, eles também existem!, e ai eu falei: A gente veio brincar com vocês. Foi a 
primeira modificação do Minduim. Porque o Minduim tem uma máscara, daquele 
palhaço mesmo com pancake, com bocão, e eu comecei a estudar o tipo de palhaço 
Tramp, que é o palhaço vagabundo, misturado também pelo Gonga, do Renato 
Aragão, do Carlitos, eu queria fazer um palhaço com cara de rua, brincar com essas 
pessoas, pra mostrar até pra quem não está nesse nicho social, que aquelas pessoas 
são seres humanos. Ai virou um cara de rua.  [...] Eu sempre gosto de falar que eu 
não sou muito um palhaço, eu sou um brincante. Eu misturo o palhaço, eu misturo o 
cantador. Depois de um tempo eu trouxe a música pro trabalho de rua e a 
possibilidade de inserir a pessoa que eu estou mediando na brincadeira.  [...] Na feira 
(do bairro da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro) trouxe um conceito do meta-teatro, 
transformar a feira em um grande teatro, no grande local que aquele palhaço 
interviu. O próximo trabalho que eu quero fazer, vai ser a DR em uma feira, um 
palhaço e uma palhaça em uma discussão de relação. A feira acaba sendo um 
confessionário. Você nem conhece as pessoas, você troca ideia, ai você faz isso e no 
final tem esse encontro e tal eu quero brincar com a comédia pastelão, dela me jogar 
a coisa na cara e tal. [...] O que eu faço é uma questão da instauração da poesia. Da 
poesia e da brincadeira. Eu acho que a gente tende a pensar que a brincadeira é 
apenas um jogo infantil e ela é boba, mas toda brincadeira tem uma verdade que 
cabe ao leitor ver qual é. Mas a minha figura de palhaço desarma. Quando as 
crianças chegam e falam: Vocês vieram brincar com a gente, e ai eu estou brincando 
com as crianças de rua e ao mesmo tempo com as crianças da classe média no 
mesmo espaço, tudo que é invisível para a sociedade. O Debret pinta isso, ele pinta a 
família do servidor público, você vê a separação, cada um se coloca no seu lugar. Eu 
sendo responsável por diminuir ou acabar com essas fronteiras, acho que eu ganho 
muito, não sei para que, mas eu saio muito bem dessa parada, é outra coisa. [...] A 
linguagem do palhaço é interagir com a plateia (SANTOS)  

 
  
Já Ana Luísa Cardoso vem interagindo através dos exemplos da sua personagem, a 

Palhaça Margarita. Para ela, neste momento em que vivemos um quadro de desordem política 

e social, o palhaço que sempre faz o contrário, que transgride, começa a mostrar outras 

atitudes:  

Na verdade a Margarita tem um bordão que é: Tá tudo errado. Eu adorava o 
Carequinha. Carequinha era meu ídolo. O palhaço que eu assistia quando era 
pequena. E ele falava: Está certo ou não está? e eu digo que a Margarita responde: 
Está tudo errado!. Mas também tem coisa boa. “Coisa boa” e “Tá tudo errado”. Eu, 
da minha maneira pequena, da minha maneira individual, eu acho que só ser 
palhaça, ser palhaça, ter uma profissão e responder sobre qual a minha profissão e 
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dizer: Palhaça!’. Ué, mas (não é – grifo nosso) professora?(resposta – grifo nosso) 
Eu sou professora porque eu sou palhaça! Você já transgride. Você andar na rua, 
você ensinar o outro, você já transgride. O palhaço é o erro. Como está o caos. Eu 
falava: Está tudo tão errado que eu não sei o que vou fazer. Eu estou em crise. A 
Margarita falava: Porque está todo mundo fazendo tudo errado, quando é que o 
palhaço vai errar? Está tudo tão... eu estou em crise. Tirava o nariz. Pra que eu vou 
usar isso aqui?[...] O palhaço, na verdade, não tinha que fazer isso. Só que está tudo 
no chão, então ser diferente, estar fora da lei é botar na lixeira. O caos, quando 
alguém está na disciplina, já é transgressor. A palhaça atravessando na faixa?, Olha 
a palhaça atravessado na faixa! Olha a palhaça esperando o sinal! Olha a palhaça 
tirando o lixo do chão! (respondo – grifo nosso) Estou, estou tirando!’ [...] Por que 
eu entrei numa de fazer (números da Palhaça Margarita) com (em parceria com o 
seu) cachorro? Porque estão questionando animal no circo. Então retiram o animal 
que está lá a não sei quantos anos com aquelas pessoas, põem em um zoológico, 
tiram do dono e depois o bicho morre. Então, quando eu ponho o meu cachorro e 
faço com ele, ele tem prazer em trabalhar, é cuidado, tudo tem lei. Agora, o que não 
pode é o IBAMA ficar preocupado com leão e com girafa, vai cuidar lá da 
Amazônia, que estão destruindo não sei o que, estão tirando mato de não sei o que, 
estão caçando não sei o que. Na Amazônia não, aqui no Rio de Janeiro, a Floresta, o 
mangue, as garças, a nossa fauna, ai sim. Isso é outra coisa que me irrita. É 
pequenininho o número que eu faço? É. Estou atingindo alguém? Não sei. Eu me 
preocupo com o cachorro? De que maneira ele pode estar melhor? Ou quando acaba 
o número e antes do número. Antes ele ama. Mas antes e depois do número, a 
preocupação de estar com ele, de ele estar cada vez melhor, assim como eu também, 
meu exercício melhor em cena, dar condições. As vezes eu como artista não tenho 
condição. Mostrar: Isso influencia?, sair na rua com meu cachorro de palhaça, 
limpar o cocô dele, jogar água no xixi dele, estar bem com ele, dar uma volta no 
quarteirão, fazer alguma coisa do número com ele, alguém vai ver? Vai. [...] A 
minha roupa que eu estou usando muito agora é de limpeza, a nossa cidade está um 
caos de sujeira, então você mostrar (que – grifo nosso) o palhaço já jogava no chão, 
a minha já tira do chão e põe na lixeira (CARDOSO). 

 
E finalmente, conforme anunciamos no início deste capítulo apresentamos algumas 

anotações, feitas sob nosso critério, de outros movimentos, mediações e manifestações 

culturais que estão ocorrendo nas ruas do Rio de Janeiro, a partir das informações dos nossos 

entrevistados e das nossas observações e leituras: 

Wagner Gomes Seara fala de outro grupo que acompanha os cortejos que o 

Movimento Tropa do Afeto realiza: “A gente está na décima edição, agora a gente tem uma 

banda chamada Bagunço, que é uma galera que faz som na rua. É uma galera de sopro, 

bateria, é uma galera muito bacana que está chegando junto do projeto, que está somando.” 

(SEARA) 

Richard Riguetti nos traz um breve histórico do processo que levou a formação da 

Escola Livre de Palhaços (ESLIPA) e os movimentos derivados desta: 

Primeiro, resgatando essa essência do Grupo Off-Sina de ser um local de 
qualificação, aperfeiçoamento e formação. A gente olhou e falou: Caramba! Nós 
ganhamos o FATE! (Fundo de Apoio ao Teatro) e ali tinham oficinas pra 
qualificação do Grupo Off Sina. Quando eu olhei aquilo falei assim: Cara, isso aqui 
dá para abrir uma escola. Era pro grupo e eu falei: Olha, temos uma leitura que o 
palhaço está sendo formado nas oficinas e workshops e ele também está saindo de 
uma classe social mais baixa, pra quem está podendo pagar essas oficinas, que em 
média, são de R$400 a 800,00 durante um final de semana ou uma semana de 
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duração e ela é espaçada. [...] Nós abrimos a ESLIPA pensando em um processo de 
médio prazo, ainda era de dez meses, mas que tivesse não só a arte da palhaçaria, 
mas que tivesse outras quinze disciplinas, como a História do Circo, a Magia 
Cômica, a Mímica, a Queda de Cascatas, a Manipulação de Objetos, a Música, os 
instrumentos, o Canto. Algumas outras linguagens que pudessem potencializar 
aquilo. [...] Olha, aqui nós somos uma escola coletiva, de várias linguagens pra 
apoiar o palhaço em um processo que é de qualificação, aperfeiçoamento e 
formação. Aqui é um local de encontro de saberes, então há o momento de troca. 
Cada um tem o seu caminho, chega aqui no terreiro, a gente joga essa galera com 
conhecimentos diversificados e há uma troca. Chamamos o mestre a cada mês, então 
eles vão ter encontro com dez mestres diferentes, um em cada mês e eles têm quinze 
outros mestres de outras linguagens, por exemplo, magia cômica, Michel no corpo 
afetivo, o acordeão, a percussão, a voz, a mímica, a palavra em verso. A gente sentiu 
necessidade, já que o clown não fala, o nosso palhaço fala e pelos cotovelos. 
Estamos no segundo ano. No primeiro ano nós estávamos no Centro de Artes 
Calouste Gulbenkian e agora nós estamos na Escola Nacional de Circo. Se formos 
pensar na nossa conversa, que o palhaço não estava na escola de circo, então nós 
estamos lá. A Escola Nacional de Circo abraça a ESLIPA, cede esse espaço. A 
metodologia é nossa, o espaço é deles, mas nós também abrimos pra Escola 
Nacional de Circo, então hoje nós temos alunos que vem através da ESLIPA, mas 
nós temos cinco vagas pros alunos que eles não oferecem a cadeira de palhaço. 
Então ele pode oferecer através da ESLIPA. Saiu o resultado do (prêmio de) 
Fomento essa semana, nós consolidamos a ESLIPA pro terceiro ano. [...] Nós temos 
alunos na ESLIPA do Brasil inteiro [...] e logo que terminou o primeiro ano, a gente 
conversou: E agora, o que nós vamos fazer com essa galera?, porque cada coisa vai 
acontecendo, cada passo que você dá, tem que pensar já no futuro. E nós pensamos: 
Vamos abrir então a Cia. Jovem de Comicidade. Então a Cia. Jovem de Comicidade 
oferece aos artistas da ESLIPA um prolongamento já como organização depois do 
processo dele ter passado pela ESLIPA. Nós começamos a pensar: Então a gente 
seleciona com quem a gente quer trabalhar, mas e quem a gente não quer trabalhar 
ou não quer trabalhar com a gente? E aí? Eles foram da ESLIP’. Nós abrimos um 
outro projeto que se chama Baco. [...] No Baco é: Nós não queremos chamar você 
pra trabalhar na Cia. Jovem, mas você tem um projeto, você tem uma ideia, você 
tem uma ação. Então depois da ESLIPA já surgiram esses dois braços, A Cia. Jovem 
e o Projeto Baco. O Baco atende também a quem não é da ESLIPA (RIGUETTI).  
 
 

Rogério Rodrigues, também realiza um trabalho de formação de palhaços, na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro e com extensão na Baixada Fluminense, embora com a especificidade 

de formar palhaços-missionários ou cristãos, o que nos mostra um pouco mais da diversidade 

do personagem e das suas possibilidades de mediação e ação na sociedade:  

 
Foi fundamental pro crescimento da palhaçaria na Zona Oeste. Até o momento, nós 
não tínhamos nenhuma noção de palhaços atuantes na Zona Oeste, seja no formato 
missionário ou no artístico normal. As coisas não aconteciam por aqui. Também na 
Baixada. Quando eu comecei a fazer os cursos com a galera, com o Marcio (Libar, 
do Teatro do Anônimo), com o pessoal do Off Sina, com as Marias (da Graça), com 
o Vini (Vinícius Longo), com o pessoal do Boa Praça, quando eu comecei a estudar, 
eu comecei a transformar a arte que eu aprendi, pra nossa visão missionária. 
Montamos em 2010 a primeira escola de palhaço missionário que funcionava na 
Primeira Igreja Batista Betânia, na Sulacap. Era as segundas-feiras, a gente se 
encontrava das 20h às 22, mas o pessoal saía de lá meia-noite. Muitos iam pra 
palhaço, outros pra se conhecer melhor. Era um processo de cura mesmo, de cura 
social, que atraía muita gente. Foi muito legal porque chegamos ao número de 120 
palhaços de todos os lugares do Rio de Janeiro. Da Baixada Fluminense, da Zona 
Norte, tinha gente da Zona Sul, pessoal da Zona Oeste tinha muita gente. Não só da 
Instituição Igreja Batista Betânia, como de outras instituições. Isso durou um ano. 
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Foi um ano ininterrupto de curso (2010 e 2011) que gerou outros frutos. Hoje 
existem várias duplas de palhaços, várias trupes, todo mundo trabalhando por aí 
afora. Dia dois agora eu vou ministrar um curso na Primeira Igreja Batista de Campo 
Grande. Eu falo sobre a iniciação ao ministério de palhaços cristãos. Tem outras 
pessoas que falam das outras modalidades. Falam de maquiagem, falam de roupa, da 
iniciação ao clown. Um deles é um aluno, um rapaz que foi aluno e hoje é dono de 
uma companhia também, faz um trabalho, uma ação hospitalar, que são os 
Risadinhas. Muita gente, nós temos o pessoal da Baixada. Estão na rua, nas 
congregações religiosas, a maior parte deles está na rua. Eles vêm trabalhar comigo. 
A Alegria Contra as Drogas, que é um trabalho totalmente voluntário. Nós não 
temos uma sustentação, não temos um apoio. A gente se reúne, a gente faz um 
mapa, escolhe uma comunidade e vai pra praça próxima dela com nosso 
equipamento e efetua. A gente se comunica. Temos uma lista de gente querendo 
fazer. Eles estão na rua fazendo seus trabalhos particulares. Frutos da Escola do 
Palhaço Missionário (EPM) que foi a primeira escola. A EPM é fruto da Trupe da 
Graça, que foi a primeira trupe de palhaços missionários do Rio de Janeiro. Fruto do 
trabalho da Nilceia Figueiredo. Eu e mais outros discípulos que foram formados na 
mesma turma e montamos a Trupe da Graça. A trupe da Graça foi de 2006 a 2011 
visitando todas as congregações. Nós fomos no SESC, nós fomos no SESI. Nós 
fizemos um trabalho em um Congresso Humanista que convidou a gente pra uma 
peça que a gente apresentava que era “A Prateleira”. Nós tivemos um circo que abriu 
com 400 crianças só pra gente apresentar “A prateleira”. Nós andamos e formamos 
uma plateia durante esses quatro anos que não existia pra essa modalidade de circo 
teatro que a gente levava pras praças. O fruto disso é que várias trupes apareceram, 
duplas estão acontecendo. Tem muita gente trabalhando e o Titão continuou. Hoje 
eu tenho a Cia. Trinos que atua em várias áreas, a nossa base é o circo teatro de rua 
que a gente faz (SILVEIRA). 

 
Alexandre Hryhorczuk tem uma loja de palhaçaria, que leva o nome de seu 

personagem, Senhor Palhaço, e a partir deste espaço tem contato com artistas de rua de 

diversas modalidades e regiões e nos oferece boas informações sobre movimentos atuais: 

 
Eu acho que no Rio, aos poucos a gente está formando essa pequena tradiçãozinha 
do teatro de rua. O Largo do Machado está se tornando hoje um foco de 
apresentações, a Praça São Salvador também, onde toda segunda-feira acontece o 
encontro de malabaristas, toda segunda-feira a partir das 19h tem o encontro livre de 
malabares. Isso está acontecendo também. [...] Ele acontecia já desde antes da lei, na 
verdade ele começou a quinze anos na Fundição Progresso, com Geraldinho, com 
Eugênio, depois ficou desativado, mas depois retomou, passou por outros bairros da 
cidade, foi pro Parque dos Patins, na Lagoa, passou por Laranjeiras em uma 
pracinha perto do viaduto, depois foi pra Praça São Salvador e ficou. Houve um 
momento em que parece que a Guarda Municipal reprimiu sim, não permitiu as 
reuniões pros encontros de malabares, parece que a pedido, eu não tenho certeza, 
mas é o que foi comentado muito na época, que foi a pedido da vereadora Aspásia 
(Camargo), ela era vereadora antes. Mas o encontro se fortaleceu, ganhamos a 
liberdade novamente pela lei de se manifestar, o encontro está acontecendo. Eu acho 
que aos poucos a gente vai conquistando essa coisa do espaço público sim pra arte. 
O Tá na Rua está sempre na Lapa, sempre ali. [...] Falar também que eu tenho uma 
loja de circo, abri a loja em 1999. Atendo a vários artistas, artistas de rua, assessoro 
vários grupos também nesse sentido. [...] Atendo muito o subúrbio também. O nariz 
de palhaço não é em qualquer lugar que você encontra e sabendo disso o pessoal já 
frequenta. Frequentei vários encontros que aconteceram também em locais da 
Baixada. [...] Como loja eu acabo sendo convidado muito pra vários encontros, 
encontrinhos né? Acabam sendo encontros pequenos onde eu acabo levando a loja e 
a loja acaba sendo um difusor porque geralmente eu vou com amigo. [...] O 
malabares é tradição oral. O que você faz, você me mostra e eu passo adiante. [...] 
Não tem nada a ver com a escola de circo. O malabares acaba sendo uma brincadeira 
urbana, assim como é o skate, como é a bicicleta, como é o hip-hop. O encontro do 
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malabares acaba sendo esse movimento, diabolô, monociclo, a galera do circo se 
encontrar nesses encontros de malabares. Eu tenho muito circulado, em função da 
loja, e em cada lugar desses, às vezes você tem por mês um cabaré, uma noite de 
variedades, onde vários grupos acabam se apresentando também. [...] No interior do 
estado, menos. Acontecem alguns pequenos festivais e encontros, não 
necessariamente de circo, mas de teatro. Tem o Wellington lá de Cachoeiras de 
Macacu que sempre nos chama, na verdade ele chama de Mostra de Teatro da Serra, 
ele organizou também um encontro de teatro de rua. Em Nova Iguaçu tem o 
encontro de malabarismo da Baixada. Ele voltou agora. Essas coisas acabam sendo 
cíclicas, às vezes no verão tem mais, no inverno tem menos. Um desanima e sai, ou 
o organizador, o articulador principal tem que sair e acaba desarticulando todo esse 
processo. [...] Eu tive uma ocasião em Bangu, em Realengo, seu sei que em Campo 
Grande tinha um encontro eventualmente, mas não pude participar. Na Barra tinha 
um encontro na praia, mas não acontece mais. Essas coisas acabam sendo cíclicas 
sim (HRYHORCZUK). 
 

Fernanda Rocha participou da ação “Passeio de Palhaços” para o SESC-Rio, na qual 

alguns dos artistas percorriam o entorno de unidades desta instituição divulgando a 

programação, mas também dialogando com o público. Mesmo sendo uma experiência 

aparentemente isolada, optamos por registrá-la por dois motivos. O primeiro é que guarda 

similaridade com os “palhaços-cartazes” dos antigos circos. O segundo, porque não é 

incomum encontrarmos palhaços profissionais ou amadores participando das mais diversas 

atividades, seja divulgando alguma ação ou programação cultural, como neste caso, ou 

fazendo propaganda de lojas e serviços. Segundo Fernanda Rocha: 

 
Em 2011 fui convidada pelo Leo Carnevale para fazer o projeto passeio de palhaço 
no SESC Madureira, no de São João de Meriti e adjacências. Esse projeto foi de 
muita importância para minha formação enquanto artista porque bem devagar fui 
percebendo a essência do palhaço e sua rica experiência no encontro com o outro, 
porque arte para mim é encontro e nada mais gostoso do que esse encontro com o 
público que na rua te reconhece como igual (ROCHA). 
 

Karol Schittini também traz informações: “tem a galera da improvisação que está 

dançando em várias praças por ai. Poesia na rua, contação de história, teatro mesmo, tem de 

tudo” (SCHITTINI). 

 
Ana Luísa Cardoso, a Palhaça Margarita, falou de três movimentos específicos. 

Começou contando um pouco da formação do grupo As Marias da Graça, do qual não faz 

mais parte, mas que representou uma escola importante no despertar das mulheres palhaças, 

trabalho que tanto o grupo, como a própria Ana Luísa Cardoso ainda realizam.  

 
Então, desde 1988. A Margarita começa a experimentar, e é na rua. Já veio 
experimentando na rua em 1988, então são 25 anos. Eu comecei a falar, a espalhar 
essa coisa e vieram alguns argentinos professores de lá em 1990, 1991 e a gente até 
formou o grupo As Marias da Graça, que eu fiz parte durante dez anos, no início. 
[...] Olha, quando a gente começou a sair, depois do curso e a gente tinha o nosso 
figurino, As Marias. Eu era uma noiva, eu não sou uma noiva, a Margarita usava 
uma noiva, até hoje ela se veste de noiva. Ela gosta de casar, ela vive casando. [...] 
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Tinha a aventureira, uma que se vestia de enfermeira, tinha outra que se vestia de 
dona de casa. O grupo eram sete mulheres que iam na rua saindo, duas atrizes 
estavam grávidas. [...] A outra coisa também da gente ter uma referência da mulher. 
Da dona de casa, da mãe, da noiva e palhaço é vaidoso, né? O professor falava: Vem 
com uma roupa amanhã, só que eu quero que você venha de dona de casa, ai a 
pessoa ia de dona de casa. Só que a gente levou isso. Então, isso visualmente, as 
pessoas olhando, mesmo que a gente andasse em fila, já era diferente, era muito 
diferente. A gente teve muito sucesso porque era muito diferente. Eu acho que As 
Marias foi umas das primeiras do mundo até, como um grupo, até hoje está ai e acho 
que o grupo está seriíssimo. A Karla, a Geni e a Samantha estão fazendo um 
trabalho. Criaram um festival, estão com uma proposta cada vez mais séria da 
mulher já, isso é bem legal (CARDOSO). 

 
Outro registro que Ana Luísa Cardoso completa tem a ver com a Palhaceata 

organizada pelo Teatro de Anônimo dentro do já citado encontro “Anjos do Picadeiro”. Em 

sua última edição, em dezembro de 2013, além da já tradicional Palhaceata no centro da 

cidade, foram realizadas palhaceatas em Madureira, na Zona Norte e em Bangu, Zona Oeste:  

 
Quando a gente tem essa grande Palhaceata [...] isso para mim é importantérrimo! 
Quando está o ‘O Rio é Rua’, é maravilhoso. [...] Um bando de palhaços dizendo 
assim: Olha só, a gente está aqui. Faça a leitura que faça. Quem sabe sobre a lei.  O 
importante é esse movimento e os artistas acreditarem nisso para se realizar isso. Eu 
fico super feliz quando eu vejo que tem palhaceata ai por vários outros estados e eu 
acho que a palhaceata é pra isso. É o circo. Pão e circo. O povo quer pão e circo e na 
rua. É isso que o povo quer (CARDOSO). 
 

Finalmente, Ana Luísa Cardoso nos fala da disciplina “Palhaçaria” que ministra dentro 

do curso acadêmico de Teatro da UniverCidade:  

 
Uma coisa interessante, na minha aula aberta de palhaçaria, eu faço sempre em 
círculo, então os meninos que estão sempre acostumados com o italiano, essa coisa 
de estar na rua, olhar pra rua, está em círculo e o público em volta, isso para eles, 
eles ficam já desnorteados. A aula toda é em círculo. [...] E por mais que a prática 
seja super grande, você passar por isso é muito interessante. Tem as performances 
que são feitas pelos corredores. A gente tenta levar: “olha só, existe isso ai. Não 
existe só a televisão ou o teatro, tem o circo, tem a rua. [...] (a disciplina é dentro do) 
Curso de teatro da universidade, quinto período. Quinto período tem quatro 
(disciplinas). O sexto já é o início do TCC, já começa o projeto e a montagem. E o 
sétimo só é o TCC, o trabalho de acompanhamento. E é legal porque são quatro 
módulos e o meu módulo é de segunda a quinta, os quatro tempos, então é um 
mergulho intenso. Então, são quatro a cinco semanas direto com aquele professor. 
Comigo tem a palhaçaria, tem a comédia também, a narrativa, e o vídeo e a TV. 
Agora a gente está fazendo a proposta diferente, já é ele fazer com o celular, com o 
negócio e ele criando as coisas pra botar no Youtube. A gente teve materiais geniais. 
A independência pra não ficar esperando alguém chamar. Existe o circo, existe o 
teatro de rua, existe o teatrão, existe a televisão. [...] Eles não sabem o que é palhaço, 
tem muita gente que não sabe, nunca viu um. Estão vendo comigo. Agora eu tenho 
um trabalho, eu peço para eles escolherem um nacional e um internacional, e 
(falarem) por que escolhem. De um dos dois, porque é pouco tempo, eu quero um 
número de um minuto, eu quero que me reproduzam. Ou uma brincadeira, ou uma 
piada. Uma coisa deles e com a roupa. Ano passado foi genial. Apareceu Xuxu, 
apareceu o Tomate. Foi lindo. As Marias da Graça apareceram. Foi lindo como eles 
chegaram, o Chaco, o Grande Otelo. E ai eles vinham falando, fazendo e com a 
pesquisa. Então, isso é legal. Eles têm que pesquisar aquilo, têm que ver onde que 
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eles foram, o que esses palhaços fazem, como faz isso. Muito apaixonante, eu estou 
gostando muito (CARDOSO). 

 
Na Ilha de Paquetá – que é vinculada administrativamente a Região Central do 

município do Rio de Janeiro, mas que por suas condições geográficas se constitui em um 

bairro singular, com uma vida comparável as “cidades do interior” –, o Coletivo Cantareira, 

que existe há cerca de cinco anos, se reuniu para re-contar as histórias e mitos da localidade 

através de autos de rua, encenados por moradores das mais variadas profissões – dos quais 

poucos são atores ou artistas profissionais – e para homenagear outros símbolos caros às 

culturas populares, como o Ciclo Natalino encerrado no Dia de Reis, o Carnaval, as festas 

juninas e de São Roque, padroeiro da localidade na tradição católica.  

Com os seus estandartes e figurinos alternativos e improvisados, e colagens de textos e 

músicas que misturam várias influências, o Cantareira – com as professoras Liliane Mundim, 

de Artes Cênicas da UNI-RIO e Valéria Maia, do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da escola 

pública local, à frente – cumpre um papel decisivo de reafirmar a vocação e identidade 

cultural da Ilha. Paquetá tem diversas expressões culturais, algumas mais visíveis, como 

àquelas ligadas a área de música, outras “adormecidas”, e esta ação de Arte Pública do 

Cantareira tem uma função importante, sendo, para nós que conhecemos a experiência e dela 

participamos, duplamente gregária. Pelo lado da arte, ao conjugar elementos de cinco áreas de 

expressão artística – o teatro, que é o carro-chefe do coletivo, a música, o circo, a dança e 

mesmo as artes visuais. E por outro lado, congrega elos diferentes da comunidade 

paquetaense. Deste modo, o coletivo tem uma função política, talvez não assumida ou 

percebida pelos principais membros, mas ainda assim bastante eficaz. A ação do Coletivo 

retomando a atividade artística de rua na Ilha de Paquetá, mostrou aos moradores “comuns” 

que eles também podem ser sujeitos culturais e cidadãos e que a arte não pode ser limitada aos 

chamados “lugares” da cultura – como os centros culturais –, e em nossa observação, 

contribui sobremaneira com o esforço de dar ainda mais visibilidade a cultura naquele 

território.  

Outra ação muito relevante é realizada pelo sociólogo e saxofonista Marcos Vinícius 

Campos, que através do seu palhaço, o Matraca, desenvolve um trabalho com populações em 

risco social, oferecendo informações sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

dengue e tuberculose com adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro, Niterói e 

Buenos Aires, e adolescentes dependentes químicos em Brasília.  “Num processo de educação 

não formal, qualquer tema pode ser trabalhado por um palhaço, uma tecnologia social de 

baixo custo e resultados eficientes”, afirma Campos. (MARQUES: 2013) Realizando o seu 
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trabalho de palhaçaria e a sua pesquisa a partir da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 

Campos defende a chamada Dialogia do Riso, que se contrapõe a ideia de saúde como 

simples ausência de doença. Para ele, centrar o conceito de saúde apenas como uma questão 

técnica distanciou os profissionais da área do conhecimento popular e da alegria. Ainda 

segundo Campos:                                                

O palhaço é o grande mediador do diálogo com a população. [...] pode ser 
considerado um outsider, pois não tem nenhum vínculo com qualquer aparência, 
com a ideologia da seriedade instituída, e acaba sendo um inapto dentro do sistema 
social. [...] a personagem adere facilmente aos grupos sociais estigmatizados, sendo 
invisíveis ao contexto social, por isso defendemos a atuação de palhaços 
promovendo saúde e alegria nas ruas da cidade (MATRACA, 2011). 

 
Campos participa do grupo Palhasus (Palhaços do Sistema Único de Saúde), que visa 

ocupar os espaços públicos promovendo saúde e alegria como prática da liberdade. Segundo 

ele, cidade saudável é aquela que dialoga, na qual os seus dirigentes enfatizam a qualidade de 

vida da população e promovem a participação e o controle social. Esta visão de Campos ecoa 

ao trabalho de grupos como os “Doutores da Alegria”13 e aos conceitos de Gestão Social e de 

Direito à Cidade aos quais esta pesquisa se vincula (MATRACA, 2011).  

Não sendo exatamente um movimento, mas, uma política pública, registramos que a 

primeira edição do Programa de Fomento à Cultura Carioca, da Secretaria Municipal de 

Cultura, da Prefeitura do Rio de Janeiro, incluiu entre as suas linhas de apoio uma específica 

para “Realização de espetáculos e intervenções ao ar livre”, a qual não foi exclusiva para a 

chamada Arte Pública. Em todo o caso, em outras linhas, como nas de Circo e Teatro (linha 

esta que substituiu o FATE citado por alguns dos nossos entrevistados), os artistas de rua 

puderam participar.  

Em 15 de janeiro de 2014, se iniciava o 1º Festival Carioca de Arte Pública, fruto das 

reivindicações dos artistas de rua junto à prefeitura – conforme citamos no início deste 

capítulo.  O festival tinha previsão de realização ao longo de três meses e um subtítulo “Arte 

Pública: uma política em construção” e contou com quatro grupos ou companhias curadoras, 

cada uma delas responsável por uma região ou praça e por mapear, cadastrar e contratar 

outros artistas para se apresentarem. O tradicional grupo Tá na Rua, de Amir Haddad, cobriu 

o centro da cidade, principalmente a Lapa e a Praça Tiradentes, o grupo Off-Sina ficou com o 

Largo do Machado, a Associação Cultural Boa Praça na Saens Pena e a Grande Cia Brasileira 

de Mystérios e Novidades com o Largo da Harmonia, na Gamboa, Região Central do Rio de 

Janeiro. Segundo um documento assinado por Amir Haddad e divulgado nas redes sociais 
                                                           
13 Mais informações sobre a ação deste grupo no Rio de Janeiro, em Recife e em São Paulo, local onde foi 
fundado, entre outros pelo ator/palhaço Wellington Nogueira, em 
http://www.doutoresdaalegria.org.br/conheca/unidades/rio-de-janeiro/ .  
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pelos grupos curadores, o momento era de “tirar o tatu da toca” e, portanto, eles não queriam 

selecionar. "Só queremos mobilizar para conhecer. Portanto não há critério (de seleção)”. 

Ainda na fala de Haddad: “Somos muito ‘antigos’ [...]. E somos muito ‘novos’ para aqueles 

que nunca nos viram, ou tiveram olhos para ver. Nosso ‘Festival’ sem nenhum critério, a não 

ser público, estará lidando com esta questão. A questão cultural!” (HADDAD, 2014) 

Quando finalizávamos a escrita desta dissertação, na primeira semana de fevereiro de 

2014, um grupo de artistas de rua, liderados pelo citado grupo Teatro de Anônimo, lançava o 

movimento Rio é Rua (o mesmo título do 12º Encontro Internacional de Palhaços Anjos do 

Picadeiro, realizado, conforme já relatamos, em dezembro de 2013), que, segundo eles “é um 

coletivo de artistas que se reúnem para ocupar o espaço público para o exercício da cidadania 

do livre ofício da arte.” 14, e também realizavam apresentações organizadas em praças 

públicas, como o Largo do Machado ou os jardins do Museu da República, no Catete, Região 

Central do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 Disponível em https://www.facebook.com/events/1420206824885083/?source=1 . Acesso em 06 fev. 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Desde 2010, quando começamos a pensar no Mestrado em Bens Culturais e Projetos 

Sociais do CPDOC/FGV para efetuarmos a pesquisa que ora encerramos, muitos formatos e 

hipóteses foram pensados. Algumas não se sustentaram, mas eventualmente reapareciam. O 

que sempre nos inquietava era: como avançarmos na área cultural tendo uma vulgarização de 

ações e políticas culturais que são aparentemente generosas, utilizando termos como 

“democratização da cultura”, por exemplo, mas sendo, na verdade conservadoras e 

mantedoras da ordem estabelecida? Como apoiar iniciativas da sociedade civil, sobretudo, das 

suas chamadas “periferias” territoriais ou sociais sem incorrermos no erro de construirmos 

novos “empoderados” ou lideranças que mesmo vindo dos setores mais populares, agem com 

esta visão de “democratização da cultura” ou de “levar cultura para” alguém que 

supostamente “não tem”? Como tomar proveito das limitações que os nossos municípios do 

interior do Estado do Rio de Janeiro e as “periferias” do Grande Rio têm em relação à 

ausência de equipamentos e oferta de serviços culturais, fazendo com que nasça uma cidade 

criativa, mas não refém do mercado, e que, ao contrário, estimule a cidadania cultural? E, uma 

questão, que conforme já citamos, é clássica e recorrente quando discutimos arte e cultura: 

como as expressões artísticas e manifestações culturais se apresentam e se desenvolvem em 

um contexto fortemente influenciado pelo mercado, influência esta que paira sobre o Estado e 

as políticas culturais? 

Algumas destas questões talvez não tenham aparecido objetivamente ao longo desta 

dissertação, mas estavam lá na origem das nossas preocupações e tensões sobre políticas 

culturais que sejam de fato democráticas e democratizantes. O nosso encontro – ou reencontro 

– com os artistas de rua foi muito feliz nesta perspectiva. Acreditávamos e continuamos 

acreditando que este segmento da arte é um aglutinador das diversas formas de expressão 

artística, mas mantém pela sua natureza uma independência das mesmas, assim como dos 

meios tradicionais de fomento, sobretudo os palhaços que têm a rua como espaço de atuação, 

prioritariamente ou não. Estes grupos e artistas estavam literalmente no meio da rua, 

desprotegidos das intempéries do tempo e das forças da ordem social. Também não tinham a 

assentos representativos nos espaços de decisão sobre as grandes políticas e as linhas de apoio 

e financiamento à cultura, assim como estavam marginalizados em relação a outras 

expressões artísticas e manifestações culturais. Acreditávamos que tínhamos um objeto com o 

potencial de pensar em outras práticas e políticas culturais alternativas a mercantilização da 
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arte e da cultura (inclusive no setor estatal, repetimos) que observávamos. E neste sentido 

podemos dizer que atingimos parcialmente o nosso objetivo ao longo desta pesquisa.  

Não traremos conclusões nestas considerações finais. Talvez tenhamos aprendido com 

os palhaços e os demais artistas de rua que a obra nunca está completa, as interferências estão 

aí o tempo todo, precisamos estar em permanente estado de jogo. Como somos, além de 

pesquisadores, agentes culturais, sabemos disto na prática. Então, nesta finalização, nos 

limitaremos a pontuar algumas questões que ficaram em aberto, ou nas quais temos até 

observações que se adequam às nossas hipóteses iniciais, mas mesmo assim não estão 

fechadas. Estão em curso, em processo, e no caminho podem tomar outros rumos.  

Conforme já pontuamos, observamos entre os artistas de rua uma limitação que não é 

exclusiva destes, ocorrendo também em outros agentes culturais, que é, para nós, uma 

compreensão restrita sobre o que são leis e políticas públicas. Na maioria das vezes, a 

pesquisa queria discutir políticas para a cultura em sentido amplo, o que aborda também o 

financiamento, mas ainda o fomento, a difusão, a formação e a profissionalização, entre 

outros subitens. Mesmo que alguns dos entrevistados realizem ações efetivas de formação, o 

discurso quanto às políticas se mostrou ainda muito reduzido ao aspecto do financiamento. 

Acreditamos que por um lado, pode ser uma limitação, ao não terem a apropriação total dos 

conceitos e das propriedades de cada ente federado, mas também, por outro, pode ser uma 

atitude política, como se dissessem que não precisam de leis, apenas que o Estado e o 

mercado financiem as suas ações culturais (como a formação de novos palhaços e artistas de 

rua, por exemplo). Em todos os casos, achamos que estas atitudes não contribuem para o 

pleno desenvolvimento de políticas culturais democráticas, inclusive porque no fundo esta 

compreensão traz uma afirmação: “quero a minha independência, mas quero que o Estado a 

financie”. Estes diversos artistas, mesmo os que têm muitos anos de carreira, se consolidaram 

já no regime de apoio à cultura através de leis de incentivo via renúncia fiscal, o que trouxe 

uma distorção muito grande no meio cultural, estimulando um olhar mercadológico e, tão 

grave quanto, um relaxamento quanto às formas autônomas e alternativas de financiamento ao 

setor. O chapéu para os artistas de rua é uma fonte alternativa, mas é a única? Os nossos 

diversos entrevistados, e outros que não foram atingidos por esta pesquisa, mas cujos 

trabalhos conhecemos, não trabalham apenas com esta forma independente de patrocínio, mas 

também buscam métodos formais de apoio e financiamento à cultura, estariam fazendo o jogo 

do mercado? Reside aí uma contradição? Esta dúvida ainda nos persegue e não temos 

conclusão para a mesma.  
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Aqui aproveitamos a deixa para outra observação. Uma das demandas do segmento é 

“Políticas públicas para as artes públicas”, o que é justo e necessário. Mas, por outro lado, 

recomendamos a precaução ou a consciência de que a arte que escolheram para desenvolver, 

sendo autônoma por natureza, não se enquadrando em regras, possivelmente terá um 

tratamento diferenciado em relação às manifestações artísticas e culturais mais voltadas para o 

mercado, ou mesmo as que têm uma dimensão pública em sua ação cultural, mas que são 

tradicionais e se apresentam em espaços formais, como teatros e centros culturais. Esta nossa 

observação não significa que defendemos que a arte de rua não deve ser apoiada pelos 

métodos vigentes e formais, mas que provavelmente será atendida dentro de um 

enquadramento específico, com um nível menor de prioridade, de estrutura ou com outros 

critérios, o que deveria ser, em nossa opinião, considerado positivo pelos artistas, uma vez 

que “a Arte Pública é feita por todos, sem distinção, em qualquer espaço”, conforme afirmam 

em seus manifestos públicos, como já vimos. 

Acreditamos que não é tentando se igualar às artes tradicionais que os artistas de rua 

conseguirão mais reconhecimento e apoio. Ao contrário, deveriam pensar em alternativas de 

políticas culturais que atendam as iniciativas de grupos autônomos da sociedade civil.  Uma 

mudança no processo de elaboração de leis e de políticas advém de participação ativa, e nos 

parece que no caso dos artistas de rua, a participação é reativa, o que não é restrito a estes 

artistas, observamos ao longo de nossa experiência profissional no meio, que este modo de 

agir ocorre em outras categorias. 

Provavelmente em função desta participação reativa ao qual nos referimos e pela visão 

restrita de políticas culturais vistas apenas como questões de financiamento, quando 

perguntados se tinham propostas alternativas visando à gestão social no processo de 

elaboração de leis, quase que a totalidade dos artistas apresentou ideias genéricas, sem ações 

efetivas e muitas vezes apostando que outros agentes teriam. Acreditamos que esta omissão 

contribui para a cristalização de lideranças do setor, algo que uma série deles, nas entrelinhas, 

questiona. 

A questão da mediação foi unânime entre os artistas de rua. Todos consideram que a 

exercem, tendo as suas formas gerais e específicas de escutar e dialogar com o público 

durante o espetáculo seja através de pausas para deixar a assistência se manifestar ou por 

incorporações rápidas das falas das ruas, entre outras. Mas ainda nos parece que os artistas de 

rua mantêm uma visão de “civilização”, de “educação” do público, através de sua arte, sendo 

neste aspecto muito similar às artes e às políticas culturais tradicionais, das quais procuram se 

desvincular. Desta forma, consideramos que a nossa hipótese se confirma quanto à mediação 
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sociocultural e política feita por estes artistas ainda não ter sido atingida em sua 

potencialidade. Acreditamos que é preciso uma mudança no próprio entendimento dos artistas 

sobre o seu papel em relação ao público, ao território, à cultura e às políticas, para que eles 

cumpram esta função plenamente. Consideramos que é uma lacuna na atuação destes grupos, 

o que advém, repetimos, tanto da concepção limitada de política cultural – ainda entendida 

principalmente pelo viés do financiamento-, como por uma visão superdimensionada da sua 

ação cultural, entendida como “educativa” e/ou “civilizatória”, enxergando o público, não 

como sujeito, mas ainda como objeto de um projeto. Aqui, acreditamos que a influência do 

mercado está incorporada, trazendo equívocos nas ações, a cultura ainda é vista como 

distintiva. A questão que estes artistas não estão atentando é que neste jogo, eles também são 

objetos de ações e políticas culturais “civilizatórias”, neste caso, de visões mercadológicas de 

cultura, que classificam e hierarquizam as expressões artísticas e culturais e diante disto 

definem o que priorizar.  

Finalmente, achamos que é positiva a consciência de autonomia cultural que os 

palhaços mostraram ter, assim como do seu papel histórico e das vinculações com as tradições 

dos seus iguais de tempos remotos, sejam os bobos da corte e os saltimbancos da Idade 

Média, até os seus parentes mais próximos, os brincantes dos autos e cortejos populares do 

Brasil. Esta autonomia pode ser mais bem explorada, garantindo uma ação cultural de fato 

independente e que possa não só representar, educar, ou falar pelos “perdedores”, mas jogar 

junto, de fato, reforçando as práticas de mediação sociocultural. É possível que esta 

consciência de trajetória artística seja efetivada, trazendo, com as adaptações de tempo e 

espaço, a função do bobo da corte para o contexto atual? Seria este um caminho? Aqui 

também não consideramos que chegamos a uma resposta ou conclusão, o debate continua.  

De nossa parte, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para que os artistas de 

rua, não só os palhaços, mas outros profissionais também, se organizem ainda mais, 

aumentem o olhar crítico para a sua profissão e em relação ao campo das artes e da cultura no 

geral. Por outro lado, ao fazermos algumas destas observações, queremos contribuir com a 

construção de políticas culturais que incorporem e pratiquem a cidadania cultural e 

provoquem a reflexão sobre o papel da arte na sociedade. Nas ruas e nos espaços culturais 

fechados. 

Pelos direitos à cultura e à cidade: “Olha o palhaço no meio da rua!”. Que não saia 

dela. Que use todos os recursos que a fala, o jogo, a encenação, o ar livre, o chapéu e a 

independência da arte possam lhe oferecer. Precisamos do palhaço para mostrar o 

contraditório.  
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ANEXO A: A LEI DO ARTISTA DE RUA 

 
Lei 5.429/2012 de autoria do Vereador Reimont Otoni   

 

Dispõe sobre apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do Município do Rio de Janeiro: 

Art. 1º - As manifestações culturais de artistas de rua no espaço público aberto, tais como praças 

anfiteatros, largos, boulevards, independem de prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde que 

observados, os seguintes requisitos: 

I - Sejam gratuitas para os espectadores, permitidas doações espontâneas; 

II - Permitam a livre fluência do trânsito; 

III - Permitam a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas ou 

privadas; 

IV - Prescindam de palco ou de qualquer outra estrutura de prévia instalação no local; 

V - utilizem fonte de energia para alimentação de som com potência máxima de 30 (trinta) kVAs; 

VI - tenham duração máxima de até 4 (quatro) horas e estejam concluídas até as 22:00 (vinte e duas 

horas); e, 

VII - Não tenham patrocínio privado que as caracterize como um evento de marketing, salvo projetos 

apoiados por leis municipal, estadual ou federal de incentivo à cultura. 

§ 1º - Para os fins desta lei, bastará ao responsável pela manifestação informar à Região Administrativa 

sobre o dia e hora de sua realização, a fim de compatibilizar o compartilhamento de espaço, se for o caso, com 

outra atividade da mesma natureza no mesmo dia e local. 

§ 2º - As atividades desenvolvidas com base nesta lei não implica em isenção de taxas, emolumentos, 

tributos e impostos quanto aos patrocínios públicos diretos ou a eventuais pagamentos recebidos pelos 

realizadores efetuados através de leis de incentivo fiscal. 

Art. 2º - Compreendem-se como atividades culturais de artistas de rua, dentre outras o teatro, a dança, a 

capoeira, o circo, a música, o folclore, a literatura e a poesia.  

Parágrafo único – Durante a atividade ou evento, fica permitida a comercialização de bens culturais 

duráveis, como CDs, DVDs, livros, quadros e peças artesanais, observadas as normas que regem a matéria. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”. 

Diário oficial do Município do Rio de Janeiro, 27 de junho de 2012 
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ANEXO B: PERFIL DOS ENTREVISTADOS (por ordem de realização da entrevista) 
  
 
Leonardo Carnevale Ignácio da Silva, 42 anos, ou Léo Carnevale, como prefere ser 
chamado, trabalha com teatro desde 1987.  O artista é autodidata e começou seu envolvimento 
com o teatro na Escola Visconde de Cairu, no Méier, onde se iniciou um grupo de teatral o qual 
possibilitou que Léo tivesse contato com outros grupos. Em 1999, após um processo de 
pesquisa, onde surgiu o interesse pela rua e a descoberta da palhaçaria, nasceu o Afonso 
Xodó. O Afonso Xodó é um palhaço que possui uma linha teatral, e busca a comunicação direta 
com o público, trabalhando as possibilidades de encontro que o palhaço permite. Léo Carnevale 
promove esses encontros a cerca de treze anos e é membro da Associação Cultural Boa Praça.  
 
André Garcia Alvez, 40 anos, formado em Propaganda e Marketing, trabalha há vinte e dois 
anos com teatro começou a participar do universo das artes cênicas em 1992, nas oficinas do 
grupo "Tå na Rua". No mesmo ano ele se juntou a outros participantes dessas oficinas e 
formaram a "C.A.C.O. de Rua” (Companhia de Artes Cênicas Oficina de Rua). Com o tempo o 
grupo foi se transformando e passou a se chamar "Os Filhos da Mãe", posteriormente mudou 
para "Brincantes Cariocas" e atualmente se chama “Mas Será o Benidito?” Na sua atual 
companhia, o artista trabalha com sua esposa Ludmila, seu filho Pedro, de oito anos e a filha 
Alice, de cerca de um ano, que participa das apresentações desde a barriga da mãe, conta 
também com a participação de outros artistas, como a Marcia Cascos, também fundadora e há 
cerca três anos executou uma oficina de teatro de rua na Associação Cultural Boa Praça, da 
qual é membro, onde conheceu outro integrante da companhia, Renato Camelo. 
 
Wagner Gomes Seara, 27 anos, formado em produção cultural.  Também estudou teatro, 
durante doze anos fez pesquisas de linguagens, principalmente de linguagens teatrais. Wagner 
trabalha com o palhaço Picuinha, ele participa do movimento "Tropa do Afeto", que surgiu a 
partir de 2010, fruto do processo de “pacificação” das comunidades do Rio de Janeiro, é uma 
ação que ocorre de duas a três vezes ao ano e busca intervir de alguma forma no cotidiano dos 
moradores das comunidades, levando um pouco de afeto, como o próprio nome do movimento 
diz. Para o artista a poesia e o processo de pesquisa são elementos essenciais para desenvolver 
seus projetos. Além do Tropa do Afeto, Wagner também desenvolve um trabalho onde leva seu 
palhaço Picuinha para em diversas praças públicas do Rio de Janeiro. 
 
Richard Riguetti, 56 anos, estudou mecânica em um colégio técnico da UNICAMP e nesse 
mesmo momento participou de um grupo de teatro amador chamado GRUTA. Em 1978 veio 
para o Rio de Janeiro, se formou na graduação de gestão cultural na UNIRIO e posteriormente 
fez MBA na Universidade Cândido Mendes. Richard trabalha com o Palhaço Café Pequeno da 
Silva e Psiu. Em 1987 ele fundou o Grupo Off-Sina, uma companhia de circo-teatro, que é 
composto pelo Richard, sua esposa Lilian Moraes e seus filhos Pedro e Renato Riguetti. Da 
necessidade que o grupo sentia em passar adiante os conhecimentos a respeito da arte do 
palhaços, nasceu mais tarda a Escola Livre de Palhaços - ESLIPA que deu origem a outros 
projetos como a Cia. Jovem de Comicidade e o BACO. 
 
Rogério Rodrigues da Silveira, 41 anos, educador social e palhaço. Ele trabalha há doze anos 
com arte e há oito anos com o palhaço Titão. O Titão nasceu de uma oficina feita com Nilceia 
Figueiredo, uma palhaça missionária, na Instituição Igreja Batista Betânia, onde o artista é 
membro, ele também fez oficinas no Grupo Off- Sina e na Associação Cultural Boa Praça, 
trazendo esse conhecimentos para o seu objetivo de ser um palhaço missionário. O palhaço 
Titão tem a missão de conscientizar, principalmente crianças e adolescentes, para que não 
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iniciem no universo das drogas. Ele faz esse trabalho nas ruas, levando espetáculos como o 
"Circo de Pulgas". Em 2010 montou a primeira Escola de Palhaço Missionário que funcionava 
na Primeira Igreja Batista Betânia, na Sulacap, oferecendo um curso que durou um ano e 
formou cerca de 120 palhaços de todo o município do Rio de Janeiro e Grande Rio. Rogério 
montou com mais outros discípulos que foram formados na mesma turma da Nilceia Figueiredo 
na Igreja Batista, a Trupe da Graça, que visitou durante cinco anos todas as congregações. No 
momento o artista atua com a Cia. Trinos em várias áreas, sendo a base o circo e teatro de rua 
levando inclusive para lonas culturais, espetáculos como "A Alegria contra as Drogas". 
 
Alexandre de Assunção Hryhorczuk, 40 anos, iniciou o seu envolvimento com teatro popular 
desde os quinze anos de idade, estudou na UNIRIO, mas não concluiu o curso, mas foi de lá 
que surgiu o convite para participar da Companhia de Animação de Festa Trupe Trombada e ali 
ele começou a trabalhar com palhaço. Após receber diversos nomes, nasce em 1993 o Senhor 
Palhaço. Alexandre e Dodô Giovanetti trabalharam durante um ano no "Protetores da Vida", 
um projeto do Ministério do Meio Ambiente, que foi desenvolvido em doze municípios em 
torno da Baía de Guanabara. Alexandre e Dodô também trabalharam no espetáculuo itinerante 
"Errar é humano", os dois formaram a Cia Sinequanon, que participou de um festival na 
Argentina e de quatro festivais no Chile. Também se apresentou em Fortaleza, no interior da 
Paraíba e no interior de Goiás, em três anos a companhia participou de 45 festivais. Alexandre 
tem uma loja de circo chamada "Senhor Palhaço" desde 1999, em Santa Teresa/RJ, onde atende 
a diversos artistas de várias regiões.  

 
Fernanda Gomes da Rocha, a Palhaça Guaxinim, tem 24 anos, é licenciada em dança pelo 
Centro Universitário da Cidade – UniverCidade, começou a fazer teatro em 2000 no Núcleo de 
Artes da Escola Municipal Silveira Sampaio, em Curicica, Grande Jacarepaguá/RJ. Em 2010 
começou a pesquisar arte de rua e palhaçaria na Associação Cultural Boa Praça. É integrante 
junto com Vinícius Longo e André Pateta da Cia. 2 Banquinhos.  

 
Márcia Fernandes Pimentel, 47 anos, é especialista em Ciência, Arte e Cultura na Saúde pela 
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. Começou na adolescência como atriz, depois montou a 
Companhia Tropa de Fantoches em Cena onde une a contação de histórias e o teatro de 
bonecos. Estudou História na Universidade Gama Filho, não para lecionar, mas para ampliar os 
conhecimentos. Antes de ir para a graduação, ela já havia feito espetáculos com cunhos 
históricos, como Santos Dumont e Cenas Dalinianas. Ao fim de cada aula que assistia, ela 
criava um espetáculo mentalmente. Márcia trabalhou no Acre durante quinze dias, com garotos 
que defendiam as ideias do ambientalista Chico Mendes e eles tinham um problema de dicção, 
ela não é fonoaudióloga, mas foi convidada para auxiliar nesse processo através do 
desenvolvimento do trabalho com a contação de histórias. Atualmente a artista atende a cerca 
de trezentas pessoas, com um trabalho voltado para a saúde mental do dia-a-dia, a linha de 
trabalho dela é com ações que possam levar o indivíduo a olhar para si e se cuidar, pensar em si 
e nas oportunidades, sempre com o pensamento de que a qualidade de vida leva a promoção de 
saúde. 
 
Karol Schittini, 29 anos, fez seu primeiro curso livre de teatro aos treze anos. Estudou artes 
cênicas na UFMG e na Escola Estadual Martins Pena, no Rio de Janeiro, mas não concluiu. 
Aos quinze anos, Karol escrevia muita poesia e sentiu a necessidade de levá-la para outras 
pessoas, começou a fazer com amigos um sarau na praia e desse sarau que acontecia de quinze 
em quinze dias, surgiu o convite para levar algum palhaço para uma grande festa do dia das 
crianças na cidade vizinha, e nessa apresentação para 1.500 crianças em um campo de futebol, 
nasceu a sua palhaça, que três anos depois recebeu o nome de Cor Iza Poetisa. Dois anos depois 
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desse evento, Karol começou a trabalhar com oficinas de dramatização infantil, buscando levar 
para o cotidiano dessas crianças o contato com a fantasia, aflorando suas habilidades e seus 
potenciais. 
 
Wander Paulus de Sousa dos Santos, 37 anos, é ator formado pela UNIRIO, professor de 
história e historiador pela UERJ. Fez um curso de formação de palhaços na CAL, do qual 
nasceu o palhaço Minduim. O seu palhaço começou a atuar principalmente no cortejo do Bloco 
Carnavalesco Gigantes da Lira, que tem como mote o palhaço de rua. Em 2008 Wander se 
juntou a outros artistas interessados em desenvolver trabalhos voltados para as crianças e 
levaram esse trabalho para a rua.  Posteriormente começaram a fazer essas intervenções em 
feiras, alcançando também o público adulto. Wander, além de artista é pesquisador e no 
momento está mais voltado para este processo de pesquisa. 
 
Ana Luisa Cardoso de Carvalho ou Ana Luisa Cardoso, como prefere ser chamada, está em 
torno dos cinquenta anos, faz teatro de rua há cerca de trinta, vinte e cinco como palhaça. 
Formada pela CAL, cursou fotografia pela Faculdade Estácio de Sá e concluiu recentemente 
uma pós-graduação em ensino superior. Em 1987 Ana foi para Buenos Aires fazer um curso. 
Mesmo não sendo aluna, frequentou bastante a Escola Nacional de Circo, e teve contato e se 
uniu a outras pessoas da área. Havia em Ana Luisa uma vontade de conhecer a técnica de 
clown e dessa vontade, ela fez diversos cursos e pesquisas e nasceu a sua Palhaça Margarita. 
Ela vem experimentando com a Margarita desde 1988, em um momento onde não se via muitos 
palhaços, ainda mais mulheres na palhaçaria. Em 1991, com outras parcerias, fundou o Grupo 
As Marias da Graça, pioneiro, de mulheres-palhaças, que Ana participou durante dez 
anos. Atualmente a artista ministra a disciplina Palhaçaria no curso de graduação em Teatro da 
UniverCidade.  
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