
“O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, 
do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas 
vão sempre mudando.”

J. G. Rosa - Grande Sertão: Veredas
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Editorial

A Gargalhada chega a sua 15ª edição 
trazendo várias novidades: a estréia do 
novo espetáculo do Buraco d`Oráculo, 
“Ser TÃO Ser – narrativas da outra 
margem”, a movimentação dos grupos 
de teatro da leste, o processo de montagem 
de um grupo do interior e uma discussão 
sobre teatro e a rua.

Após colher histórias nas comunidades, o 
Buraco d`Oráculo retorna as mesmas para 
apresentar o resultado desses encontros: 
o seu novo espetáculo. Acompanhe a 
programação na contracapa e prestigie!

Ainda no lado leste da cidade de São 
Paulo, há mais movimentação, é o Cortejo 
Livre Leste, organizado pelo Grupo 
doBalaio, com a participação de outros 
coletivos que alegraram as ruas da Vila 
Curuçá, re-signifi cando e poetizando os 
espaços públicos do bairro.

O Grupo Rosa dos Ventos, de Presidente 
Prudente, interior de São Paulo, também 
acaba de montar um novo espetáculo, 
trata-se de uma obra prima da dramaturgia 
mundial: A Farsa do Advogado Pathelin. 
Eles contam como foi o processo.

Por fi m, Noêmia Scaravelli, do grupo 
Como Lá Em Casa, discute em artigo, 
o teatro e sua efemeridade, a rua e como 
ambos se misturam na paisagem urbana.

A Gargalhada está no ar!

Expediente:

Buraco d`Oráculo: Adailton Alves, 
Edson Paulo, Jonhy John e Lu Coelho.

Colaboradores: Noemia Scaravelli, Leandro 
Hoehne, Rosa dos Ventos e Roberto Rosa.
Revisão: Mayara Evangelista.
Projeto gráfi co: Maurício F. Santana.
Foto capa: Romison Paulo.

Contato:

buracodoraculo@yahoo.com.br
www.buracodoraculo.com.br
www.buracodoraculo.blogspot.com

Tiragem: 3000 exemplares.

Na rua, quando fazemos teatro, nós somos 
a paisagem. Somos a intervenção efêmera 
na paisagem que, enquanto ocorre, se 
torna parte desta, provocando paradas, 
deslocamentos e desvios, daqueles que 
passam por onde nos colocamos com nosso 
teatro. Há os que passam reto como talvez 
passem há anos sem notar o caminho 
que percorrem ou o que por ventura se 
interponha nele. Mas aí se tem jeito não foi 
o nosso. 

Ao menos duas coisas me parecem 
fundamentais para o teatro que fazemos: 
a primeira delas diz respeito, a meu 
ver, especifi camente ao teatro de rua. 
Trata-se do posicionamento estratégico 
do espetáculo de rua em relação ao espaço 
de forma a valorizar e destacar o mesmo 
e integrá-lo como parte do signifi cado da 
obra; a cidade como cenário, diferente da 
cidade como palco. Esta logística se repete 
a cada espaço onde o trabalho acontece. 
O teatro de rua carrega um elemento de 
permanência e mudança a cada novo 

local de apresentação. É como um objeto 
cuja matéria se desintegrasse ao término 
de cada apresentação e se reintegrasse 
novamente num outro espaço, ligeiramente 
modifi cada pelo tempo que passou entre 
um momento e outro e pelo novo espaço, 
cujos elementos o trabalho incorpora. 
E entre uma manifestação e outra deste 
teatro, permanece a aura do que ele foi e a 
que poderá ser num momento seguinte. 

Diferentemente de um quadro que uma 
vez pintado pode atravessar séculos de 
museu em museu ou de mão em mão, o 
espetáculo de teatro se esvai ao fi nal de 
cada apresentação, podendo se reconstituir, 
guardadas as devidas proporções, quando 
novamente encenado pelos mesmos atores 
que detém o poder de conhecê-lo, portanto 
o refazem a cada nova apresentação. O 
segundo item fundamental diz respeito 
exatamente ao ator, esta fi gura forte e frágil 
ao mesmo tempo, que raro prescinde da 
fi gura do diretor para confortá-lo ao dar 
vida a seu trabalho. Penso ser o ator um ser 
resiliente em seu processo de criação pois 
é impactado pela personalidade e vida das 
personagens as quais interpreta; o ator toma 
distancia de si e ao mesmo tempo que  se 
empresta e se mistura a estas personagens 
durante o processo de criação e a cada nova 
representação do espetáculo para ao fi nal de 
cada jornada tornar a si íntegro e ao mesmo 
tempo modifi cado e não raro fortalecido 
por este processo. Ele aprende não só com 
as personagens as quais interpreta, mas 
aprende consigo e aprende de si, das suas 
emoções a cada micro partícula de seu ser, 
trazidas a luz. Ao mergulhar para dentro 
de si em busca da personagem o ator se 
encontra e estar diante de si e de suas 
emoções. É um processo dolorido em que a 
alma e a consciência de si expandem.

 É parte do papel do diretor: amparar o 
ator neste processo de criação, estar atento 
a detalhes fundamentais como sua voz e a 
corporeidade em relação ao trabalho que o 
mesmo desenvolve. Neste sentido dirigir-se 

Considerações sobre a 
criação para teatro e rua

num espetáculo é um risco que poucos dão 
conta de forma satisfatória, mas é possível 
se pensarmos no fenômeno da resiliência. 
Domingos Oliveira disse em certa ocasião 
que consegue se imaginar fazendo o 
trabalho, contracenando com seus colegas 
e, portanto, age como se observasse a si 
mesmo e consegue se dirigir. É possível. 
Outros também o fi zeram e fazem. Eu 
particularmente prefi ro o diretor que, 
como um maestro, rege a orquestra onde 
atores tocam com seus corpos a partitura 
do espetáculo. Um maestro em quem se 
confi e e se possa entregar num processo 
de criação teatral que por mais brando 
que seja pra um ator que está ciente de 
seu ofício é sempre dolorido, às vezes 
alegremente dolorido, mas dolorido ainda 
assim. Pois que são sempre preciosidades 
de sua alma e de outros, de quem o ator 

toma emprestado, identifi cando e juntando 
pequenos cacos, sutilezas a formar a alma 
das personagens. Visto assim, o diretor 
é o único desta relação diretor x ator que 
vê, (quando também não está como ator 
no processo), a obra acabada, o quadro 
pintado, se assim podemos dizer.

A responsabilidade do diretor é grande neste 
processo criativo, pois além da concepção 
do espetáculo que pode ser discutido com 
os atores e demais membros da equipe, 
mas, em última instância é dele, carrega a 
responsabilidade de estimular e amparar o 
ator em seu processo criativo. Na rua esta 
responsabilidade aumenta porque, ainda que 
para quem faça teatro nesses locais o sinta 
um pouco como a nossa casa, há sempre o 
imponderável a ser considerado dentro do 
trabalho e da segurança do todo e de todos. 

Eu penso a rua não como palco, mas como 
paisagem. Estar na rua não é estar no palco, 
é estar na paisagem, é ser a paisagem, é se 
mimetizar a paisagem aos olhos dos que 
estão de fora da cena. A cidade nos acolhe 
para dentro de si enquanto compomos com 
ela o nosso teatro. Estamos na paisagem e 
a paisagem está em nós enquanto atuamos, 
somos parte do que se vê, somos a paisagem 
que vê.

Noemia Scaravelli
Como lá em Casa – MTR/SP

Socióloga/ atriz e diretora teatral

Grupo como Lá em Casa - Foto: Arquivo

A Farsa do Bom Enganador- Buraco d`oráculo - Apresentação no Jad. Lapena durante o circuito Re-praça setembro/2008.Foto: Arquivo
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serem pertinentes para este 
espetáculo. Por outro lado, 
fi camos felizes com o processo, 
justamente por ter nos 
apontado novas possibilidades: 
a de valorização da palavra e a 
de criação de imagens que não 
caiam na facilidade televisiva, 
de fácil digestão. Enveredamos 
por um caminho que ainda 
não dominamos, por isso, 
descobrimos uma nova estrada 
a percorrer. O que é muito bom, 
pois nos fez avançar.

Nossas raízes vieram à tona 
nesse processo e fi ncamos 
ainda mais nossos pés na parte 
leste de São Paulo. Saímos 
transformados. Transformados 
pelo processo criativo, mas 

principalmente pelas histórias de vida 
desse povo aguerrido e tão massacrado 
pelo sistema cruel no qual estamos todos 
inseridos. Engrandecemo-nos como ser 
humano, graças ao contato mais próximo 
com esses cidadãos. Tantos joãos, marias e 
josés trabalhadores desse Brasil e habitantes 
desses sertões.

Adailton Alves

Desde 2005 estamos ouvindo histórias das 
pessoas e de suas comunidades por onde 
passamos apresentando nosso repertório, 
por isso mesmo há tempos acalentávamos 
colocar essas histórias em um de nossos 
espetáculos. Em 2008, com 10 anos de 
existência, fomos contemplados pelo 
Programa de Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo pela segunda vez e foi 
possível realizar esse desejo.

De inicio cabe dizer que quando fomos 
registrar e ouvir com mais afi nco, analisar 
o que coletamos, as histórias se revelaram 
muito mais profundas do que imaginávamos 
e as possibilidades de criação a partir das 
mesmas demonstraram-se inumeráveis. 
Como queríamos aliar as histórias de 
vida com as comunidades, a questão da 
moradia revelou-se mais forte, tornando-se 
o fi o condutor de nosso trabalho. Como a 
moradia em São Paulo sempre foi e ainda 
é um problema sério, entendemos que esse 
trajeto se fazia pertinente e atual.

Ao criar o espetáculo tendo como fi o 
condutor a moradia, revelamos e discutimos 
o processo de expansão da periferia 
paulistana. Passamos por três instâncias: 
a luta, a solidariedade e o individualismo. 
Essas instâncias ocorrem nas ocupações, 

Apontamento sobre o processo de Ser TÃO Ser

nas favelas e, por fi m, nos 
conjuntos habitacionais. 
Percebemos que quando o 
Estado tornou-se presente, 
construindo as casas ao 
seu modo, empilhando 
as pessoas, estas se 
tornaram individualistas 
e, aparentemente menos 
preocupadas com os 
problemas da comunidade, 
diferentemente dos outros 
espaços, como os mutirões 
por exemplo. Não signifi ca 
que queremos um Estado 
ausente, ao contrário, mas 
foi interessante perceber 
que quando as pessoas não 
participam das soluções 
elas não se veem como 
parte dessa realização e foi isso o que 
ocorreu nos conjuntos habitacionais.

O espetáculo nos conduziu ao épico e a 
imagens que se contrapõem ao mundo 
moderno criado pela cultura de massa. 
Tivemos difi culdade, pois este espetáculo 
é diferente de tudo que já fi zemos. 
Sempre trabalhamos com o cômico, com 
o farsesco, formas que entendemos não 

“O sertão está em toda a parte.”
João Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas

Livre Leste
Uma semana de muita chuva e pouca 
esperança de estiagem antecedeu o primeiro 
grande ato organizado por 11 grupos 
artísticos da zona-leste. Era necessário sair 
o sol. Era preciso o dia amarelo para ocupar 
as avenidas, ruas e vielas, para celebrar, 
cantar e dançar sem deixar de ser, isso, 
também, um ato político. 

No sábado, dia 1º de agosto de 2009, as 14h, 
começava na Vila Mara o 1º Cortejo Livre 
Leste, com um belo dia quente, parecendo 
espantar com batucada e canto as nuvens e 
a garoa na periferia leste de São Paulo.

Tudo começou quando os grupos doBalaio 
e Menin@s do Circo tiveram a iniciativa 
de fazer um breve cortejo que começasse 
no Clube Escola da Vila Curuçá (sede do 
grupo doBalaio) e terminasse no recém 
construído teatro de arena, no Pq Linear 
da Água Vermelha, Vila Curuçá. Porém, 
no curto espaço de tempo de um mês, 
aproximadamente, o movimento cresceu 
e tomou corpo com a chegada de mais 
grupos e artistas, a partir das atividades 
desenvolvidas pelo grupo doBalaio, como 
o Treino Livre doBalaio, Treino Livre 
Intensivo de Circo, A Coisa, Balaiada etc. 
Era, portanto, lançado um movimento, 
envolvendo mais de 11 grupos e artistas 
independentes.

O primeiro grupo a chegar foi o Arruacirco, 

trazendo suas alfaias, caixas e vasto 
repertório da cultura popular. Vieram 
também os grupos Realúdica, Loucura 
Alternativa, Formação Doutores da 
Alegria, Filhos da Dita, Pombas Urbanas, 
Núcleo de Formação em Música e Luteria 
do projeto Arteculturação, Projeto Periferia 
Invisível e Projeto Raiz, além de artistas e 
arte-educadores da região.  Colaboraram 
também Buraco d`Oráculo, Doutores 
da Alegria, Instituto Pombas Urbanas e 
Fundação Tide Setúbal. Com mais grupos 
participantes foi possível trocar idéias 
a respeito do que seria este movimento, 
de maneira política, prevendo a ação de 
ocupar o espaço público e articular tal 
contato entre os grupos de maneira mais 
incisiva em relação ao que é feito dentro 
do circuito cultural da cidade, preenchido 
majoritariamente tanto pelo mercado do 
entretenimento, quanto pelos grupos de 
pesquisa artística, fácil e repetidamente 
fi nanciados pelas leis de incentivo. Foram 
estes os questionamentos trazidos com 
angústia por todos os grupos e artistas 
envolvidos, dispostos a querer mudar tal 
realidade. 

O 1º Cortejo Livre Leste partiu do local 
conhecido como “praça do casarão”, na 
Vila Mara, na estação Jd Helena/ Vila 
Mara da CPTM. Ao megafone o palhaço 
Torrone, do grupo Arruacirco, fez a fala 

de apresentação dos grupos presentes e 
do que iria se passar naquela tarde. Com 
violino e acordeón uma grande roda se fez 
e uma bela ciranda tomou a rua ao lado da 
praça com pessoas vindas de outros lugares 
e também pela comunidade que se juntava 
por ali. De lá seguimos o itinerário previsto – 
Av. Marechal Tito até a Rua Cavoá, seguindo 
para a “praça da Cruz Quebrada”, no centro 
da Vila Curuçá e, de lá, tomamos ruas e 
calçadas até o Pq Linear da Água Vermelha. 
Destaque para a parada na “Praça da Cruz 
Quebrada”, local em que encontramos com 
o grupo de percussionistas do Núcleo de 
Formação em Música e Luteria do projeto 
Arteculturação da comunidade do Jardim 
Lapena, distrito de São Miguel Paulista. 
Com o reforço de aproximadamente 20 
músicos cantamos na praça o repertório de 
Côcos, Ijexás e Cirandas celebrando aquele 
espaço que, no passado, foi marcado pela 
resistência dos índios Guaianases em 
relação a aculturação forçada dos jesuítas. 
Foi na Praça da Cruz Quebrada que a tribo 
indígena que ali habitava (na região do 
Ururaí) quebrou a cruz católica num ato de 
resistência, o que deu origem ao nome da 
vila que se formaria posteriormente, a Vila 
Curuçá que, pela tradução tupi-guarani, 
signifi ca Cruz Quebrada.

Quase como “A Banda” de Chico Buarque, 
o bairro deixou o sofá e a televisão e saiu 
nos portões para olhar o Cortejo que ali 
passava. Algumas famílias o seguiram até 
seu ponto de chegada, no teatro de arena 
a céu aberto. Como disse o Sr. Ademário, 
praticamente um morador do parque, já 
que o portão de sua casa dá para a pista de 
caminhada, “me liga da próxima vez que eu 
reúno todo mundo pra vir assistir. Nunca 
tem nada disso aqui, e precisa, sabe? Da 
próxima vez eu faço umas bandeirolas 
e você traz de novo a sanfona”. Recebi 
um abraço de agradecimento, depois que 
aproximadamente trezentas pessoas, 
contando a platéia, a rua, os portões, janelas 
e varandas das casas, assistiam quase 50 
crianças em cima da arena, formando duas 
rodas, girando uma ciranda ao som de 
artistas, satisfeitos de terem proporcionado 
uma tarde perfeita. Imaginem da próxima 
vez, quando ligarmos ao Sr. Ademário.

Leandro Hoehne
Grupo do Balaio

Selma Pavanelli , Johnny (direita) e Lu Coelho (abaixo) – Fotos: Thais Alves

Cortejo livre – Foto: Divulgação
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Circo Teatro Rosa dos Ventos - Dez anos
O grupo Rosa dos Ventos completou em 
2009 dez anos de existência. Durante 
esse tempo teve como linha de pesquisa a 
cultura popular, o teatro de rua, o palhaço 
e o circo. Ao longo desse caminho, o grupo 
se apropriou da linguagem circense e criou 
diversos espetáculos, em especial três: 
Hoje Tem Espetáculo!!!, “Saltimbembe 
Mambembancos” e “O Cortejo”, que 
viajaram por dezenas de cidades em 
14 estados brasileiros, participando de 
diversos festivais de teatro.

Ao longo desses anos, o processo de 
criação do grupo seguiu em constante 
transformação e, no início de 2008, incluiu 
mais um elemento: o texto dramático. 
A montagem “d`A Farsa do Advogado 
Pathelin”, novo espetáculo do grupo, 
aproximou os palhaços da dramaturgia 
teatral.

A decisão de montar um espetáculo baseado 
nesta farsa é resultado de um processo 
vivido pelo Grupo Rosa dos Ventos nas 
duas últimas edições do Projeto Ademar 
Guerra, sob a orientação de Roberto Rosa 
(Cia. de Teatro Fábrica São Paulo).

Essa parceria teve início justamente no 
momento em que o grupo optava por realizar 
uma nova montagem. Inicialmente, estava 
decidido fazê-la nos moldes dos trabalhos 
anteriores, envolvendo a atividade 
circense, música ao vivo e cultura popular. 
Os rumos mudaram quando Roberto Rosa 
identifi cou que esses elementos poderiam 
dialogar com o texto dramático e por meio 
de um processo de pesquisa, elaborar uma 
dramaturgia que, fundamentalmente, 
mantivesse as características do grupo.

O desafi o era o de abandonar as seqüências 
de esquetes tradicionalmente utilizadas 
e passar a contar uma história, onde os 
palhaços assumiriam outros personagens, 
sem com isso perder a originalidade 
e a riqueza da comicidade gerada no 
improviso. De autor anônimo e escrito em 
torno de 1460, A Farsa do Mestre Pathelin 
é considerada obra-prima do gênero. 
Essa peça medieval foi escolhida após 
estudos de aplicabilidade de sua estrutura 
dramatúrgica no estímulo para o exercício 
dos palhaços. 

No início, a pesquisa partiu por dois 
blocos de investigação: por um lado, a 
adaptação de exercícios teatrais para que 
os atores/palhaços se apropriassem da 
farsa e, por outro, a estruturação de cenas, 
colocando-os nas situações propostas 
pelo texto. Esse trabalho gerou uma forte 
empatia e a história da peça passou a fazer 
parte do humor coletivo. Diante disso, e 
da qualidade das cenas criadas, o grupo 
decidiu seguir a linha de investigação e 
produzir o espetáculo. 

Para aproximar a farsa do imaginário do 
grupo, optou-se pela construção de uma 
dramaturgia criada na costura de dois eixos 
narrativos: o da farsa propriamente dito e 
o do grupo, desde a sua chegada no local de 
apresentação até o término do espetáculo. 
Este segundo eixo insere os atores no 
momento presente ao da apresentação, 
possibilitando atuar ora com o personagem 
da farsa, ora com o seu próprio palhaço. 
Desse modo, o espetáculo retrata a história 
de um grupo que ao apresentar A Farsa 
do Mestre Pathelin se vê envolvido, com 
muito humor, numa rede de pequenos 
problemas. 

O processo se estendeu para o estudo do 
cenário: uma estrutura de ferro que, quando 
manipulada, sugere várias ambientações. 
A inclusão de acrobacias realizadas nesta 
estrutura colaborou para a escolha do 
formato e das dimensões do espaço cênico, 
uma arena em forma de “U” de 7x11m.

A trilha sonora é realizada ao vivo com sons 
e músicas compostas e interpretadas pelos 
atores e pelo músico do espetáculo. Além 
do canto, os instrumentos utilizados são 
guitarra, violão, sanfona, bateria, distorção, 
apitos, matracas e um sensacional 
peidomêtro, criado por Robson Toma e 
que torna hilárias algumas seqüências da 
peça.

É com esta montagem que o grupo 
comemora seus dez anos de existência, 
mantendo a rua como espaço cênico desde 
a sua fundação e disposto a levar o teatro 
para os lugares mais inusitados possíveis.

Rosa dos Ventos e Roberto Rosa

A Farsa do Advogado Pathelim – Foto : Paulo Cunha

3ª Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas - Foto: Edson Paulo

Próximas 
apresentações

Mapa Cultural Paulista (Fase Regional) 
Agosto/2009

FENTEPP - Festival Nacional de Teatro 
de Presidente Prudente
22/08/2009

FESTCAL – Festival Nacional de Teatro 
de Campo Limpo – SP
05/09/2009

51º FESTA
Festival Santista de Teatro - 2009

Mais informações:
www.rosadosventos.art.br



15/08 às 16h – COHAB Prestes Maia
Praça Mestre Jose Caetano – 4ª Quadra

16/08 às 15h – Jardim Dos Ipês
Associação Amigos dos Jd. dos Ipês e
Heloisa - Rua Palmeira Real, 09

22/08 às 15h – Itaim Paulista
Parque Santa Amélia
Rua Timóteo Correia de Góes , 30

23/08 às 16h – Jardim das Oliveiras
Rua Enseada Itapacorória – Em frente a
E.E João Prado Margarido

28, 29 e 30/08 – Vila Mara – Praça do 
Casarão
Rua São Gonçalo do Rio das Pedras s/n
(ao lado da estação Vila Mara Jd. Helena
da CPTM)

Confi ra a programaçãoConfi ra a programação

realização

Patrocinio Apoio

“Ser TÂO Ser”
Narrativas da outra margem

Depois de coletar os relatos de vida das pessoas e das comunidades por 
onde passou com o projeto “10 Anos: a cidade, a comunidade e as Pessoas
na trajetória do Buraco”, ouvindo e registrando suas histórias, o Buraco
d`Oráculo construiu o espetáculo “Ser TÂO Ser”, em que tomou como
referência para a dramaturgia os relatos colhidos, juntando-se a eles as
experiências de vida dos próprios integrantes envolvidos no projeto.
“Ser TÂO Ser” vem para as ruas da cidade, buscando mostrar a face
esquecida de nosso povo.

Contato: (11) 8188-3670 / 8152-4483                     buracodoraculo@yahoo.com.br / www.buracodoraculo.com.br / www.buracodoraculo.blogspot.com


