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RESUMO 

 

A dissertação tem como objeto de investigação o Teatro de Rua e o Grupo de Teatro 

Joana. 

A primeira parte refere-se ao Teatro de Rua da segunda metade do século XX, 

nomeando Grupos como Living Theatre, Bread and Puppet e Odin Teatret, que se 

revelaram de grande importância para a história desta Companhia portuguesa. 

A segunda parte incide sobre o Teatro Joana e o seu projeto artístico, enquanto Grupo 

de Teatro para a Infância e Juventude e, essencialmente, como Grupo de Teatro de 

Rua. 

 

Palavras-chave: Joana Grupo de Teatro, Teatro de Rua, improvisação, máscara, 
fragmento. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation focuses on Street Theatre and Joana Theatre Group. 

In the first part, it refers to Street Theatre in the second half of the 20th century, 

mentioning the Living Theatre, the Bread and Puppet Theatre and the Odin Teatret, 

that have proven to be an important reference for this Portuguese theatre company. 

The second part focuses on Teatro Joana and its artistic project as a Theatre Group for 

Young people, and mainly as a Street Theatre Group. 

 

 
Keywords: Joana Grupo de Teatro, Street Theatre, improvisation, mask, fragment. 
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PREFÁCIO 
 

A ideia de escrever uma dissertação sobre Teatro de Rua surgiu naturalmente, pouco 

depois de me ter inscrito no curso Mestrado em Estudos de Teatro, da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa. 

A minha experiência, enquanto profissional de teatro, acabou por determinar a minha 

vontade de refletir - e colocar à reflexão - o teatro de rua, enquanto matriz de uma 

importante atividade artística atual, da qual faço parte desde há vários anos, através 

da minha participação no Grupo de Teatro Joana. 

Considero indispensável que qualquer companhia de teatro possa equacionar o seu 

trabalho e refletir sobre ele, e, neste caso em particular, escrever sobre a história do 

Grupo Joana, é esclarecer também como o teatro de rua constituiu uma clara opção de 

pensar, fazer e levar o teatro aos mais diversos públicos, ocupando espaços 

diferenciados e, sobretudo, oferecendo-se como uma verdadeira “arte pública”. 

Tornou-se então indispensável “dar conta” do seu percurso, desde a sua formação em 

1978 até à atualidade, refletindo também sobre as suas opções estéticas e a “imagem 

de marca” com que se inscreve na História do Teatro em Portugal. 

O Joana e o teatro de rua, mas também o teatro para a infância e juventude 

constituíram-se como matéria fundamental para a minha reflexão, na medida em que, 

ao longo do tempo, a história do Joana foi desenhando uma evolução em que esses 

dois aspetos se cruzavam naturalmente. 

O teatro de rua afirmou-se claramente como uma opção artística, não só enquanto 

formulação estética, mas também em função das temáticas que favorecia. Constituiu, 

de facto, uma perspetiva alicerçada numa certa tradição, que remontava a tempos 

mais recuados, mas que foi também decisiva para muito do teatro contemporâneo, 

definindo um projeto de intervenção em que o Joana naturalmente também se insere. 
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Dando testemunho do meu próprio trabalho, mas sobretudo lidando sobre uma 

extensa documentação do Grupo, (apesar da perda de materiais importantes nas 

muitas transferências de sede), este trabalho reúne também críticas e testemunhos de 

entidades diversas, com as quais o Joana se relacionou ao longo da sua atividade, e 

que poderá constituir matéria para documentação futura sobre a História do Teatro 

em Portugal. 

Infelizmente, não tem havido muito interesse pelo teatro de rua – por parte de 

teóricos e críticos de teatro em Portugal – e também, por isso mesmo, julgo ser de 

interesse contribuir para o conhecimento e para a valorização do teatro de rua 

enquanto verdadeira arte pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

A minha dissertação incide sobre o trabalho teatral realizado pelo Joana Grupo de 

Teatro ao longo dos seus trinta e seis anos de existência, procurando não só 

documentar e interrogar o seu projeto artístico, mas invocando o que tem sido o 

Teatro de Rua no contexto da História do Teatro Contemporâneo. 

Nesse sentido, são vários os objetivos visados neste trabalho: 

1. Avaliar a importância que o teatro de rua tem na história do Teatro 

Contemporâneo. 

2. Refletir sobre as relações que se podem estabelecer entre o teatro de rua e o 

projeto do Joana Grupo de Teatro. 

3. Examinar a importância do contributo do Joana Grupo de Teatro para a história do 

Teatro em Portugal. 

4. Integrar na História do Teatro em Portugal a História do Teatro Joana. 

Uma das questões basilares deste estudo é o reconhecimento de que, ao longo da 

História do Homem e até aos dias de hoje, o teatro realizado no espaço público tem-se 

revelado de uma enorme importância. 

Com efeito, o papel do teatro de rua insere-se na nossa sociedade de uma forma 

especial e importante, não só porque ele acontece no espaço público que é de 

natureza coletiva, mas também porque permite o acesso de uma parte da população 

que, não frequentando habitualmente salas de teatro, tem o direito de usufruir de 

bens culturais. 

Em Portugal, e de acordo com a minha pesquisa, não existem ainda obras de índole 

histórica sobre o teatro de rua entre nós, e por esta razão, uma parte da minha 

dissertação foi elaborada essencialmente com base em referências de duas obras de 
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autores brasileiros, Teatro de Rua – de Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti e Teatro de 

Rua: Olhares e Perspectivas de Narciso Telles e Ana Carneiro. 

Após uma breve introdução à História do Teatro no espaço público ao longo da nossa 

civilização, a minha reflexão debruçar-se-á sobre a tradição contemporânea do teatro 

de rua e a sua importância a partir dos anos sessenta do século XX através de três 

eixos fundamentais para a sua história: O Living Theatre, o Bread and Puppet e o Odin 

Teatret. 

Posteriormente, posicionando-me entre um saber experienciado e adquirido e um 

saber refletido procurarei dar o meu testemunho sobre o que tem norteado a obra do 

Grupo de Teatro Joana fundado em 1978 e que foi considerado como portador “ de 

novas linguagens para a infância e Juventude” - de acordo com o crítico Jorge Listopad 

– e para quem a rua se consolidou como uma escolha e não como uma ausência de 

alternativas. 

Trata-se, de facto, de um teatro de rua que engloba diversas expressões: a realização e 

apresentação de espetáculos, a itinerância por locais onde as pessoas, em geral, não 

têm acesso à cultura artística, a ligação ao meio escolar e aos projetos de dinamização 

local, integrando ainda cursos de iniciação ao teatro.  

Este projeto visa a criação teatral que se constitui também como uma “viagem” 

partilhada por criadores e público, num processo em que a realidade é vista pelo Joana 

também como um lugar de fragmentação, sujeita, por isso, a incessantes recriações no 

plano artístico. 
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1ª PARTE - TEATRO DE RUA. UM BREVE OLHAR 

 

1 - O TEATRO NO ESPAÇO PÚBLICO, NO ESPAÇO ABERTO 

 

Não é prerrogativa do século XX a utilização do espaço público - rua, praça, recanto na 

paisagem ou recinto a céu aberto - para a representação teatral. Foi assim em Atenas, 

na Grécia do século V a.C., na Roma do século I a.C. - em grandes anfiteatros - mas foi 

também esse o lugar usado na Idade Média para recontar histórias bíblicas, usando um 

terreiro onde se levantariam mansões, ou em carros (pageants) que percorriam as 

ruas de algumas povoações. 

Por essa altura, e fora das preocupações religiosas, bobos, acrobatas e saltimbancos 

apresentavam-se em praças, feiras, e lugares de peregrinação, indo assim ao encontro 

de um público ávido de distração. 

No século XVI, surge a Commedia dell´Arte, também conhecida por Commedia 

all´Improviso, porque a criação dos seus espetáculos era feita a partir da improvisação. 

Utilizava poucos recursos em termos de construção de cenários, e não fazia uso de 

qualquer texto, a não ser do “canovaccio”, uma espécie de guião para o espetáculo. 

Numa entrevista à Tvbrasil, Amir Haddad, teatrólogo brasileiro e fundador do Grupo 

Tá na Rua, afirmou no Programa Arte do Artista, conduzido por Aderbal Freire Filho: 

O teatro de rua tem a idade do próprio teatro. Você sente toda a história 
do teatro passando pelo seu corpo quando está numa representação de 
teatro de rua. 
 

http:// Tvbrasil.ebc.com.br/tags/amir-haddad 
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2 - O TEATRO DE RUA NO SÉCULO XX 

 

2.1 - 1ª METADE DO SÉCULO XX 

 

O Teatro de Rua é o teatro que se representa em 
exteriores às construções tradicionais: rua,praça, 
mercado, metrô, universidades, etc. 

 (PAVIS 1999:385,apud SCHWALB/COLLAÇO:6) 

 
 

 

Numa primeira e rápida leitura, poderemos pensar em diversos tipos de espetáculos, 

desde as técnicas circenses, aos malabares, aos gigantones, ao homem estátua. 

Considero que estas manifestações constituem artes de rua, mas não são teatro. 

Na realidade, a rua possibilita um alargado leque de opções, no que diz respeito a uma 

real diversidade de ações teatrais e performativas. Por essa razão, o teatro de rua 

poderá ser muitas vezes confundido com outras atividades, que se servem do espaço 

público para exibirem propostas diversas. 

Considero que o teatro de rua é uma manifestação artística e cultural, com métodos 

de trabalho específicos, manifestando metodologias e opções estéticas muito próprias. 

Em primeiro lugar, ele revela a capacidade de “invadir” o espaço público para o 

transformar em objeto artístico. 

Independentemente das diversas manifestações e formas que este teatro possa 

apresentar, resultantes das múltiplas opções artísticas dos criadores, há uma intenção 

muito clara e explícita de criar encenações para serem apresentadas, especificamente, 

no espaço público, ao ar livre. 
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Deste modo, os diversos elementos que constituem um espetáculo de teatro de rua, tais como 

o espaço cénico, os adereços, os figurinos, as máscaras, o trabalho do ator, o elemento 

musical, deverão ser também pensados e criados em função do espaço onde vão inserir-se, 

numa primeira apresentação. Se for um espetáculo em itinerância, far-se-á um estudo prévio e 

uma adaptação a essa nova realidade local. 

 

Realizar um espetáculo num jardim, junto de um lago, num adro de uma igreja, no 

meio de uma praça, contextualiza situações diferentes, e este é o grande desafio que 

se coloca ao teatro de rua. Ao recriar o espaço onde se insere, reinventa uma nova 

ordem, mantendo, no entanto, e como ponto de partida, a encenação que conduziu à 

sua conceção. 

Falar de teatro de rua, é também falar do teatro que vai à procura do seu público. 

Será, idealmente, um público diversificado, que engloba todas as classes sociais, todas 

as faixas etárias, um público acidental que é apanhado de surpresa, um público que 

observa à distância ou que opta por estar o mais próximo possível da ação, um público 

conhecedor ou não de teatro, mas também um público informado e convocado pelos 

meios de comunicação, que se desloca para assistir especificamente à representação. 

É sobretudo um público que terá também a possibilidade de permanecer no local ou ir 

embora. 

Contudo, e contrariando algumas opiniões, considero que o teatro de rua, com todas 

as suas premissas e especificidades não significa um outro teatro, mas sim uma outra 

situação de teatro. Um teatro que possibilita e estabelece novas relações entre 

criadores e espectadores, imprimindo novas dinâmicas na cidade. 

Por razões históricas e políticas, a primeira metade do século XX na Europa foi palco de 

várias movimentações culturais e artísticas que usaram o teatro de rua como forma de 

discutir ideias políticas - de subversão de um regime (os célebres grupos de agitação e 

propaganda, agit prop) ou de glorificação do status quo - como ocorreu na Rússia dos 

sovietes, no primeiro caso, ou na Alemanha de Hitler no segundo. 
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2.2 - 2ª METADE DO SÉCULO XX 

 

Embora nas primeiras décadas do século XX, o teatro se tenha manifestado no espaço 

público, é a partir dos anos 60, que a sua trajetória se torna mais especificamente 

artística. A primeira metade do século é testemunha de um teatro que “se serve” da 

rua, para se aproximar do povo, que se pretende informado e politizado, mas em que 

as razões da cultura não são de imediato o seu objetivo. 

Evidenciando esta questão, Eugénio Barba afirmou: 

 

Nos anos vinte, havia na Alemanha dezenas de teatros comunistas “agit-
prop”. Não puderam deter Hitler, e hoje já foram esquecidos. Ao passo que 
Piscator e Brecht, que clamaram o mesmo alerta, mas de forma artística, 
pertencem hoje à nossa geração político-cultural. 

(BARBA1991: 32) 

 

A partir dos anos Sessenta, o teatro de rua deixa de ser “um meio para” e transforma-

se num fim em si mesmo, afirmando-se como arte e manifestando-se em nome de 

uma contracultura em oposição a um teatro burguês, fechado literalmente num 

edifício. 

Manifestando esta questão, na “Declaração pela ocupação do Odéon”, em Maio de 68, 

Julian Beck afirmou: 

 

Temos de destruir esta arquitetura que separa os homens. Temos de ir em 
direção ao homem na rua para fazer com que ele conheça suas 
possibilidades de ser. 

(BECK apud CRUCIANI, FALLETTI 1999:82). 
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A rua passa a ser considerada como o verdadeiro espaço teatral, onde o teatro vai agir, 

contribuindo para a transformação de todos. 

 

Poder descolar o conceito de teatro de rua da marca do teatro popular é 
fundamental para entender este campo de pesquisa desde um enfoque do 
estudo da utilização das linguagens da encenação. Tomar o teatro da rua 
como uma modalidade teatral que, apesar de se relacionar com o popular 
na sua dimensão temática e social- não se restringe a este universo, é 
ampliar definitivamente nossa compreensão de um conjunto de 
experiências espetaculares cuja diversidade demanda uma atenção menos 
restrita 

(TELLES / CARNEIRO org.2005: 36) 

 

 A segunda metade do século XX é visivelmente marcada pela existência e atuação dos 

grupos Living Theatre, Bread and Puppet e Odin Teatret, que se tornam uma referência 

para o Teatro de Grupo dos anos setenta, afirmando-se como um teatro de caráter 

essencialmente social, mais do que político, que procura criar uma nova identidade e 

que vai também refletir-se nos diversos modos de criação forjada no treino dos atores, 

na experimentação, na criação coletiva. 

Um teatro que é entendido como ação comunitária e como processo criativo, que 

pretende agir sobre o mundo e sobre o homem, apelando à participação de cada um 

em nome de uma verdadeira revolução existencial. 

 

2.2.1 - Living Theatre 

Em 1947, na cidade de Nova Iorque, surge a companhia de teatro experimental Living 

Theater, fundada por Julian Beck e Judith Malina, considerada como um dos grupos 

mais importantes para a história do teatro de rua do século XX. 

Os primeiros espetáculos do Living, no início dos anos 50, acontecem no apartamento 

de Julian e Judith, o que obviamente já aponta para a escolha de espaços teatrais não 

convencionais, e nos quais já se encontram reunidas algumas premissas e pontos de 
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partida considerados importantes para a definição do seu trabalho: anarquia, poesia, 

teatro oriental, automatismo, experiências a nível da linguagem. 

As suas primeiras manifestações de teatro de rua desenvolvem-se sob a forma de 

Paradas ou Marchas, contextualizando deste modo um determinado tipo de 

deslocamento abrangente por esta realidade teatral, e que engloba atores e publico. 

Nos anos 62 e 63, organizam uma caminhada a favor de uma greve geral pela paz, e 

ainda em 63, na cidade de Nova Iorque, estreiam The Brig, cujo objetivo é denunciar e 

alertar para a violência política das forças armadas, que age sobre toda a sociedade, 

inclusive sobre os militares. 

Nos anos seguintes, decidem estender a sua atividade a diversas cidades europeias, 

onde se apresentam perante públicos de diferentes nacionalidades, em protesto 

contra a bomba atómica, a guerra do Vietnam, denunciando o sofrimento humano 

como uma das consequências mais graves destes acontecimentos, e apelando à 

capacidade mobilizadora e transformadora de todos. 

Em 1968, o espetáculo Paradise Now apresenta-se no famoso Festival de Avignon, 

fundado em 1947 por Jean Vilar, e que recebe anualmente diversas companhias 

internacionais de teatro, dança, música e artes plásticas, congregando um vasto 

público e englobando todas as gerações. 

Ao escolher o pátio do Palácio dos Papas em Avignon para acolher o festival, Vilar 

afirma a necessidade de uma descentralização da cultura, em relação a uma cidade 

como Paris, congregadora de uma elite burguesa, e propõe a saída do teatro do seu 

espaço tradicional e habitual, vinculado ao ”palco à italiana”, promovendo, deste 

modo, um encontro ao ar livre, entre a arte e públicos diversos. 
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Living Theatre 

 

Paradise Now… era um espetáculo sobre e de liberação, uma viagem 
espiritual e política em direção à revolução anárquica não violenta. O Living 
é uma comunidade que usa a sala teatral como uma Praça, e sai para as 
ruas e para aqueles lugares onde se luta contra as violências e as repressões 
da nossa sociedade. 

(CRUCIANI/FALLETTI 1999:79) 

 

No final do espetáculo, os atores promovem outra ação coletiva, convidando o público 

a segui-los, gritando que o teatro estava nas ruas, e que era necessário libertar o 

teatro e as ruas, porque ambos pertenciam ao povo. Verifica-se aqui, novamente, uma 

clara opção do Grupo na escolha do espaço ao ar livre, como sendo o local privilegiado 

para acolher e difundir os seus espetáculos, por oposição a um espaço fechado e 

destinado a uma elite. 
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O Living acredita num teatro transformador de consciências, ou seja, um teatro que 

fomenta e ajuda à criação de novos valores na sociedade, que interfere com o dia- a-

dia das cidades, com o quotidiano das pessoas. O Teatro afirma-se como veículo de 

mobilização social, criação de um coletivo, que se apresenta em nome da Arte, perante 

um coletivo maior, ou seja, a sociedade. 

Este modo de pensar o teatro vai naturalmente refletir-se no seu processo criativo. A 

criação coletiva é o método utilizado pelo Living na encenação dos seus espetáculos, 

significando uma realidade que é pensada, trabalhada e criada por todos, no seio do 

Grupo. 

 Mas o fazer teatral do Grupo está naturalmente associado a uma forma de “estar na 

vida”. Os atores do Living recorrem a rituais, ao yoga, à biomecânica, para “se 

encontrarem” a nível individual e coletivo, mas também para se transcenderem a eles 

próprios, e alcançarem uma dimensão que lhes permita um outro olhar e um outro 

nível de entendimento sobre a realidade. 

Um teatro que só pode afirmar-se como teatro, porque integra a própria vida e impele 

à evolução: «[…]o Living acentua a ligação com Artaud na busca de um rigor e de uma 

verdade que fizessem do teatro um lugar de transformação e de consciência, quer 

para os atores quer para o público.» (CRUCIANI,FALLETTI 1999:78) 

E este espírito coletivo vem influenciar a vida pessoal dos atores, que optam por 

viverem em comunidade, refletindo assim uma filosofia existencial, que propõe a não 

separação entre a vida profissional e pessoal e, que pretende afirmar um novo teatro 

por oposição a um teatro entendido apenas como ficção. 

Nos anos 70 e 71, o Living é convidado a atuar no Brasil e, novamente, a sua opção é 

levar o teatro àqueles que mais precisam. Apresenta dois espetáculos em favelas, nos 

quais os atores desenvolvem diversas ações, “simulando” situações de violência, com o 

objetivo de despertar no público a necessidade de intervir, no sentido de “repor” uma 

ordem e, de este mesmo público poder tornar-se um elemento ativo no desenrolar dos 

acontecimentos do dia-a-dia e, em sentido mais lato, um elemento interveniente e 

crítico no seio da sociedade. 
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A ficção e a realidade inspiradas na própria vida encontram-se aqui verdadeiramente 

mescladas. 

 

 

(in Biner:176/177) 

 

Em Agosto de 71, o Grupo é expulso do Brasil por decreto do Presidente da República, 

e a partir daqui, o Living vai atuar em minas de ferro, fábricas, escolas, nos Estados 

Unidos da América e também em favelas, em Itália. 

Para além da criação e apresentação de espetáculos, o Living promoveu a realização de 

oficinas criativas, nas quais os participantes inscritos têm oportunidade de se cruzarem 

e trabalharem em conjunto com os atores, tendo como resultado final, a apresentação 

de uma performance de rua, a partir do trabalho coletivo e do material recolhido ao 

longo das diversas sessões. 
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Como exemplo deste processo, cito uma performance realizada na cidade de Potenza 

em 1998, concebida formalmente a partir de cantos e ações físicas e cujo tema e 

ponto de partida para a sua criação foi um protesto contra a pena de morte. 

Alguns dos espetáculos do Living Theatre são criados a partir da adaptação de textos, 

outros são apresentados com base na improvisação, mas todos eles apelam à 

participação de um público, com quem se pretende refletir o destino de uma realidade 

ameaçada. 

 

 

(in Biner:96/97) 
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Utilizando o corpo e tendo como cenário uma caixa de madeira, com quatro 

compartimentos verticais, os atores improvisam múltiplos movimentos, diversas 

posições, criando e sugerindo permanentemente novas imagens. Refletindo esta 

realidade, Julian Beck afirmou: 

 

Ao improvisar estes quadros vivos… queríamos apenas dizer que, seja qual 
for a posição que o corpo tome, é sempre belo, pois o corpo é belo e o 
olhar encontra nele satisfação natural. 

(BINER1976:82) 

 

Reconhecem-se no trabalho do Grupo influências de Brecht, que proclamava um 

teatro atuante em nome da transformação de uma sociedade e, também de Artaud, 

que defendia um teatro físico, no qual o ator procurava atingir um determinado nível 

de representação, trabalhando profundamente a nível do consciente e do 

inconsciente. 

Também os diversos sons, produzidos pelos atores, têm origem num trabalho de 

pesquisa extremamente acentuado e incorporado. Judith Malina refere-se a eles, 

utilizando a expressão “encenação sonora total” (BINER:144). 

Apologista de uma filosofia anarquista, o Living reivindica o teatro como uma forma de 

viver e de partilha, acreditando que somente a experiência de vida em comunidade e o 

modo coletivo de criar poderá levar à descoberta de si próprio e do outro. 

Fazer teatro significa assim, participar na evolução individual e coletiva. Teatro é 

sinónimo de transformação. 
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2.2.2- Bread and Puppet 

O Grupo Bread and Puppet surge no panorama do novo teatro norte-americano, em 

inícios dos anos 60, na cidade de Nova Iorque, tendo sido seu fundador o escultor 

alemão Peter Schumann. 

A escolha do nome remete-nos automaticamente para o significado da palavra bread, 

ou seja pão e pão é um elemento essencial à sobrevivência. Logo aqui percebemos que 

“fazer teatro” era para o grupo algo tão importante como o pão é para a vida. 

Podemos então entender a razão pela qual os seus espetáculos eram muitas vezes 

antecedidos por uma espécie de cerimonial religioso, durante o qual os atores 

distribuíam pão. 

Poderei então concluir que, para os Bread, o teatro funciona como um “alerta”, 

porque, através dele, o público pode reconhecer os problemas do dia-a-dia e 

consciencializar-se sobre o que se passa à sua volta. É também um meio de o Grupo 

partilhar com esse mesmo público, uma realidade abrangente e transversal a todos. 

No ano de 1968, são convidados a participar no Festival Internacional de Nancy, em 

França. A partir daí, e devido ao sucesso alcançado, começam a apresentar-se também 

em diferentes cidades da Europa. Em 1970, após oito anos sediados em Nova Iorque, 

decidem aceitar o convite que lhes é feito para fazerem uma residência artística no 

Goddard College, situado na cidade de Plainfield, no estado de Vermont. E ao longo de 

quatro anos, para além da criação de espetáculos, realizam diversos workshops, onde 

integram a comunidade escolar. Em 74, mudam-se para a sua sede atual, uma quinta 

situada em Glover, e que posteriormente vai ser transformada em Museu, onde estão 

atualmente expostas diversas máscaras e marionetas. 

Desde o início, e para além de atuarem em espaços fechados, a rua revela-se como 

local de eleição para a apresentação dos seus espetáculos, que assumem diversas 

formas, como paradas, espetáculos improvisados e espetáculos construídos nos mais 

diversos locais públicos, ao ar livre. 
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As paradas configuram-se, essencialmente, como protesto contra a guerra do Iraque e 

a pena de morte. O teatro dos Bread and Puppet afirma-se como um teatro de 

intervenção e de protesto, que não pretende apresentar soluções, sejam elas de 

ordem estética, social ou política, mas sim comunicar com aqueles que a ele assistem. 

Escolhem também determinadas ocasiões como o Natal e a Páscoa, para 

apresentarem espetáculos que partem de acontecimentos de origem religiosa, como a 

morte de Jesus Cristo, com o objetivo de fazerem uma clara denúncia em relação à 

violência, à crueldade, levando também a uma reflexão, manifestando um 

pensamento e um sentimento de ordem universal, transversal à história do homem e 

da civilização. Stephen Brecht, em The Cry…(tradução italiana in Nuovo Teatro 

Americano 1968-73, Roma, Bulzoni, 1974) afirma:  

[…] Seus espetáculos nada pedem ao público, mas oferecem-lhe algo. […] 
Suas representações negam os limites da forma teatral, o espaço, a 
unicidade da ocasião, evocando as vidas reais do público, da sociedade, 
como autêntico locus da representação. [...] 

(CRUCIANI/ FALLETI 1999:96) 

 

Entendo que o facto de a escultura e a dança terem feito parte da formação de Peter 

Schumann, antes da criação dos Bread and Puppet, terá influenciado o tipo de teatro 

produzido pelo Grupo. Um teatro que integra os diversos recursos do espetáculo e das 

artes, tais como a música, a dança, pintura, escultura, marionetas, máscaras, o 

trabalho de ator e, que, embora constituam linguagens diversas, são pensadas em 

termos de uma dramaturgia unificadora, isto é, os diversos elementos do espetáculo 

têm uma autonomia e existência próprias, mas convergem todos na procura de um 

significado global, contribuindo para a criação de uma unidade final do espetáculo. 

O elemento musical é convocado através da existência de diversos instrumentos em 

cena e recorre também a múltiplos objetos que são manipulados com o objetivo de 

produzirem diferentes sonoridades. 
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Deste modo, os Bread constroem o chamado teatro total, ou seja, um teatro que 

incorpora em si outras artes. Já Artaud considerava o teatro como um “ato total “, em 

que todos os elementos, nomeadamente o gesto, a palavra, os sons, constituem um 

todo e dirigem-se ao homem total. 

Bread significa pão e Puppet significa boneco, marioneta, títere, fantoche. Ao 

incorporar marionetas nos seus espetáculos, Schumann consegue criar uma 

espetacularidade de tal ordem, que atrai a atenção dos diversos públicos e das 

diversas faixas etárias. Os bonecos agradam a todos, nomeadamente às crianças, pois 

divertem-nas. Schumann pretende que os seus espetáculos comuniquem coisas 

importantes, mas que possam também divertir. 

Eles são construídos com base no conceito “cheap art” e fabricados a partir de diversos 

materiais reciclados, como a madeira, papel de jornal, roupas diversas, bandeiras, 

afirmando-se simultaneamente como sinonimo de um teatro subversivo, que recusa 

estar ao serviço dos interesses institucionalizados. 

Em resumo, uma arte livre que “se basta” a si própria e que não depende de ninguém, 

senão dos seus criadores. 

Os bonecos dos Bread podem atingir grandes proporções e a sua criação é feita na 

sede do Grupo manifestando ideias e conceitos que podem ser entendidos por todos. 

Eles não representam necessariamente uma figura humana, e nos seus espetáculos, 

está muitas vezes presente uma marioneta de grandes proporções, que usa na mão 

um bastão. A sua manipulação é feita pelos atores/performers. 

Schumann refere-se a eles como “estruturas socialmente incorporadas” e afirma 

colocar-se sempre ao serviço de uma arte que não é elitista, que não serve apenas um 

determinado grupo. 

Também os atores utilizam sempre máscaras, que podem atingir dimensões superiores 

ao rosto humano e que podem ser manipuladas por mãos gigantes. 
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Bread and Puppet Museum 

 

 

Bread and Puppet Museum 
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Bread and Puppet Museum 

 

Podemos observar nas imagens anteriores uma clara alteração de escala, a qual 

poderá produzir uma certa abstração, mas que revela simultaneamente uma certa 

universalidade. 

Poderá constituir também uma forma de “nos olharmos a nós próprios” enquanto 

espectadores e também como participantes da vida. Somos muitas vezes seres 

manipulados e outras vezes somos seres manipuladores. 
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(in Cruciani/Falletti:97) 

Não constando da legenda a data de produção do espetáculo Parada, ela 

corresponderá provavelmente ao período que antecedeu a ida do Grupo para 

Vermont, em 1970. A partir de 62, os Bread apresentam na cidade de Nova Iorque, 

espetáculos de carácter político e antimilitarista, tendo também participado em 

diversas manifestações contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do 

Vietnam. 
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Neste caso, uma das hipóteses plausíveis poderá ser o ano de 70, que corresponde a 

um período em que os protestos aconteceram intensivamente por todo país, reunindo 

manifestantes diversos, como jovens, grupos pacifistas e a população em geral, que 

pediam o regresso das tropas e a saída dos Estados Unidos do conflito. 

Nesta imagem, a presença humana é de alguma forma neutralizada pelo uso da 

máscara, que não atinge as dimensões das máscaras representadas nas imagens 

anteriores. Ela terá sido construída diretamente sobre os rostos dos atores, tendo 

adquirido as particularidades específicas de cada um, não permitindo ou possibilitando 

a projeção da voz. 

Podemos observar figuras que caminham em silêncio, atrás umas das outras, em duas 

filas paralelas. A cabeça e o corpo estão cobertos por um figurino branco, símbolo da 

paz, espécie de manto ou túnica, e que permite um realce maior da máscara. 

Transportam nas mãos um simples ramo de árvore, de oliveira decerto, porque o ramo 

de oliveira é também um símbolo de paz. As mãos, tal como o corpo estão cobertos 

pelo manto, sendo visíveis apenas os pés. A máscara torna-se assim o elemento 

preponderante. Os pés, não estando cobertos, ficam em evidência, assinalando o 

movimento do corpo, ajudando a transformar esta imagem numa metáfora -- “a 

máscara que caminha”. 

O facto de “as personagens” – com máscaras – caminharem atrás umas das outras, 

sem aparente traço distintivo, como se de uma só figura replicada se tratasse, 

transforma-as num corpo coletivo, em detrimento da individualidade de cada um. Não 

encarnam personagens, tipos ou bonecos: são símbolos vivos. Também não 

apresentam situações dramáticas. Ostentam um símbolo, como num cortejo religioso 

ou numa parada militar. O ramo que transportam é algo natural, que faz parte da 

natureza. Uma oferenda talvez. Caminham unidos e com um propósito pacífico. O 

tema poderá ser a Paz e a Paz não tem rosto. 

Atrás destas figuras vêem-se outras, sem máscara, transeuntes provavelmente, que se 

encontravam no local ou que responderam à chamada, e que não fazendo parte do 

Grupo, a ele se juntaram. Com o mesmo propósito, talvez. Um desfile pela Paz. Pela 

sua especificidade, este espetáculo destina-se a um público vasto, heterogéneo, que 
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observa, transformando-se num elemento recetivo e por vezes também ativo. Não 

havendo um palco tradicional, a rua transforma-se num palco natural. 

Existe nos Bread, tal como nos Living, o sentido de Grupo, o sentido comunitário, que 

vem refletir-se na construção dos seus bonecos, que é feita também com a ajuda dos 

vizinhos e dos amigos. Para além do museu, existe também na sede do grupo uma 

tipografia, onde se produzem livros, posters, cartões, subordinados a temas 

relacionados com o teatro. 

Os Bread fabricam pão e constroem eles próprios tudo o que precisam, bonecos, 

figurinos, adereços. Num texto de 1967, Schumann afirma: «Alguns dos nossos 

espetáculos são bons, e outros são ruins. Mas todos os nossos espetáculos são pelo 

Bem e contra o Mal.» (CRUCIANI,FALLETTI1999:102) 

 

2.2.3 - Odin Teatret 

O Odin Teatret surge em 1964, na cidade de Oslo, Noruega, formado por um grupo de 

jovens que curiosamente tinham reprovado na prova de acesso à Escola de Teatro, e a 

quem Eugenio Barba convida a integrar o novo grupo. Em 66, fixam-se na cidade de 

Holstebro, na Dinamarca, onde mantêm atualmente a sua sede de trabalho. 

Ao longo da sua existência, o Odin tem procurado juntar na sua equipa, pessoas de 

várias nacionalidades, com o objetivo de proporcionar um encontro entre experiências 

e civilizações diferentes, e a integração dos atores valoriza essencialmente a sua 

capacidade de trabalho e perseverança. 

Existem quatro pontos fundamentais para definir o Odin Teatret e fazer o seu 

enquadramento na história do teatro contemporâneo: o sentido de Grupo, o treino do 

ator, o Terceiro Teatro e a antropologia teatral. Por este facto, o Odin é uma referência 

importante para o teatro de grupo dos anos 70, constituído por jovens que viviam em 

comunidades baseadas na autogestão. 
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O ator começa por se apresentar e trabalhar no seio do grupo, sendo observado e 

seguido por Barba, que, em A Canoa de Papel se auto denomina de “mestre do olhar” 

e que nomeia a disciplina, a pesquisa permanente, a personalização do trabalho como 

elementos indissociáveis do treino do ator. Posteriormente, ele deverá criar e 

desenvolver uma metodologia própria, de acordo com a sua motivação e o seu ritmo 

orgânico, que servirá para explorar as suas potencialidades físicas e psíquicas, criativas 

e expressivas, buscando um estado de presença extra quotidiano, ultrapassando o “já 

conhecido” de si próprio, reunindo material que deverá ser utilizado posteriormente 

como fonte de trabalho no seio do Grupo e na criação dos espetáculos. 

Em 1972, num depoimento feito para dois filmes, Barba esclarece que o Odin não é 

uma escola de teatro. 

 

[…] Por isso, falamos do treinamento, e não de escola ou de um período de 
aprendizagem. Ainda que todos os nossos atores tenham formação aqui no 
nosso teatro, a nossa aqui não é uma escola teatral, no sentido habitual, 
dado que não existem professores ou um programa de estudos, mas são os 
próprios atores que decidem e elaboram o seu próprio trabalho. 

(BARBA 1991:56) 

 

E afirma também que a elaboração do treino processa-se a partir de ações 

elementares mas precisas, ações pré estabelecidas, que induzem o corpo do ator a 

adaptar-se continuamente. De acordo com Barba: «[…] O ator deve ser levado por sua 

inteligência física, é o corpo inteiro que pensa, e este pensamento já é ação, reação.» 

(BARBA 1991:54) 

Podemos então verificar a existência de uma prática teatral que se define a partir da 

experimentação e do estudo do comportamento pré expressivo do ator, de novas 

dramaturgias, determinando uma aprendizagem e transmissão de conhecimentos 

técnicos de uma forma permanente, em que o ator não se deixa aprisionar pelo que 

vai conhecendo e experimentando. O treino do Odin é baseado na palavra “sats”, que 

significa “impulso” e também “o momento em que se está pronto a agir” em relação 

ao que ainda não se conhece. 
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Na obra Além das Ilhas Flutuantes, páginas 59/60, Barba refere a influência que a 

biomecânica de Meyerhold teve no trabalho do Grupo, constituindo-se como ponto de 

partida para a criação de um método próprio. 

Este método foi também trabalhado pelos Bread and Puppet, com base numa série de 

exercícios, em que o ator aprende a comunicar através do seu corpo, criando uma 

linguagem física e corporal, que procura substituir uma linguagem oral.   

 

O teatro não é uma ciência exata, […] Os resultados e as soluções 
encontradas pelos actores morrem e desaparecem com eles. Porém os 
espectadores percebem como sinais as acções articuladas do actor que, por 
outro lado, são o resultado de um trabalho subjectivo. […] Como pode fazer 
o actor para ser a matriz destas acções, e, ao mesmo tempo, estruturá-las 
em sinais objectivos cuja origem se encontra em sua subjectividade? Esta é 
a verdadeira essência da expressão do actor e de sua metodologia. 

(BARBA 1991:33) 

 

O Odin trabalha a partir de temas que considera importantes e essenciais, e os seus 

espetáculos pretendem criar uma linguagem específica, comunicar uma verdade e 

uma coerência próprias, reflexo de um trabalho e de uma pesquisa intensa, livres de 

condicionamentos e de qualquer tipo de regras previamente estabelecidas. 

Ele não pretende “desmascarar” os usos e costumes da sociedade burguesa, mas sim 

fazer com que os seus atores se “desmascarem” a eles próprios, ao longo do processo 

criativo e também durante a representação, para que mais tarde, todos aqueles que os 

observam, possam, cada um por si, formular um pensamento e ter um olhar próprio. 

Ao longo da primeira década de existência, o Odin organiza e participa em seminários 

e encontros com artistas de relevo, como Dario Fo, Ronconi e Grotowsky, publica uma 

revista, alguns livros, e produz filmes didáticos sobre teatro e filmes que relatam as 

suas digressões. 
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O ano de 74 é um período de grande importância para o Grupo, porque é também um 

tempo de encontro com outras realidades sociais, um tempo em que nasce o Teatro 

de Rua e o Terceiro Teatro, iniciando-se uma Política de Apoio e Solidariedade entre 

grupos europeus e latino-americanos. No capítulo “História do Odin”, Taviani afirma: 

[…] «Barba vê o Terceiro Teatro, como pequenas minorias de gente jovem que procura 

uma identidade e um próprio modo de expressar; sendo económica, cultural, política e 

socialmente discriminadas.» (BARBA 1991:239) 

Como resultado, irão processar-se diversos encontros internacionais, onde os artistas 

poderão cruzar referências e experiências diferentes, reconhecer e englobar 

linguagens diversas, todas assentes numa prática comum referida à tradição e às 

influências do teatro ocidental e do teatro oriental, tanto no treino do ator, como na 

disponibilidade para a experimentação. 

O Terceiro Teatro vem chamar a atenção para um teatro desconhecido até então, que 

nunca foi pensado ou teorizado. Um teatro que procura estabelecer um espaço 

próprio, fundamentado no direito à diferença em termos ideológicos. Uma ideia de 

interculturalidade, em que todos são livres para afirmar um modo diferente de fazer e 

pensar teatro. 

Em 76, na cidade de Belgrado, então capital da Jugoslávia, surge o primeiro Colóquio 

Internacional de Teatro de Pesquisa Teatral, organizado por Eugenio Barba, e que 

constitui uma série de encontros entre diversos grupos de teatro de todo o mundo, 

onde se apresentam espetáculos e se realizam conferências, debates com críticos, 

estudantes de teatro e diretores. 

Para apresentar este encontro, Barba escreve o programa“ Manifesto do Terceiro 

Teatro”, que constitui uma tomada de consciência e um alerta, para a necessidade de 

confronto entre as várias culturas, as várias situações de teatro. A maior parte dos 

espetáculos do Festival apresenta-se no espaço maior da rua, com uma intenção não 

tanto política, mas mais de carácter social. 
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Barba define desta forma o Terceiro Teatro: 

Existe, em muitos países do mundo, um arquipélago teatral que se formou 
nos últimos anos, quase ignorado, sobre o qual pouco ou nada se reflecte, 
para o qual não se organizam festivais nem se escrevem críticas. Ele parece 
constituir a extremidade anónima dos teatros, que o mundo da cultura 
reconhece: de um lado, o teatro institucional, protegido e subvencionado 
pelos valores culturais que parece transmitir […] De outro lado, o teatro de 
vanguarda, experimental, de pesquisa, hermético ou iconoclasta, teatro das 
mutações, à procura de uma nova originalidade […]. O Terceiro Teatro vive 
à margem […] porém, […] faz pensar. 

(BARBA 1991:143) 

 

Ao longo deste Encontro, e durante as suas atuações, os atores do Odin apresentam-se 

caminhando sobre pernas de pau. São o primeiro grupo de teatro a utilizar este 

adereço, o qual foi posteriormente incorporado pelos Bread and Puppet. 

 

 

(in Barba 1991:278) 
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Este elemento teatral faz com que as personagens que atuam na rua, possam ser mais 

facilmente vistas e identificadas à distância, e favorecem o “elemento surpresa” em 

relação ao público que passa, ajudando a construir uma linguagem em diálogo com o 

imaginário. 

Do ponto de vista histórico e cultural, os pastores usavam as pernas de pau para 

poderem observar à distância o seu rebanho. Mais tarde esses elementos são 

incorporados no circo e também nas diversas artes cénicas. 

Ainda em 74, quando o Odin se encontra no sul de Itália, Barba utiliza pela primeira 

vez o termo “troca”. O teatro como troca, como intercâmbio: «[…]não um intercâmbio 

entre iguais e sim o intercâmbio, como a única possibilidade de encontrar igualdade.» 

(BARBA 1991:244) 

Aliás, este termo define bem o que está subjacente ao Grupo, no seu modo de criar e 

fazer teatro, não só a nível interno, entre os atores e cada ator consigo próprio, mas 

também durante as suas deslocações a regiões onde não existe teatro, e em contacto 

com outras populações, durante os Encontros Internacionais de Teatro. 

 

A troca consiste em “pagamento em espécie”; é a culminação de um 
processo de construção de relações entre dois grupos - um teatro e uma 
comunidade - que intercambiam suas “culturas”. O grupo teatral se 
apresenta através de seu próprio treinamento, de suas actividades ao ar 
livre, de seus modos de improvisar, de seus espectáculos, e a comunidade 
anfitriã responde com suas próprias danças, músicas, cantos, literatura oral, 
e até cerimónias religiosas. 

(BARBA 1991:243) 
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(in Barba 1991:272) 

 

 
(in Cruciani/Falletti 1:106) 
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Em 77, no Encontro de Bérgamo, organizado pelo Teatro Tascabile com o apoio da 

UNESCO, e de acordo com transcrição de Taviani publicada no ensaio Civiltà Teatrale    

del XX Secolo, Barba afirma, aquando da sua apresentação: 

 

A arte teatral está vivendo uma mutação profunda e obscura. Seria injusto 
analisá-la somente como busca de novos meios expressivos, de novas 
técnicas. A pesquisa teatral é hoje a busca de um novo sentido do teatro 
[…]Toda forma de técnica corporal, psíquica ou intelectual –[…] – é um 
passo adiante em direcção a uma grande liberdade do actor, mas se a 
técnica não for ultrapassada, transforma-se em colonização. O encontro de 
Bérgamo não deseja favorecer a aquisição de novas técnicas nem construir 
um ensinamento. Desejam criar um lugar e uma situação de troca. 

(apud CRUCIANI/FALLETTI 1999:116) 

 

Em 1979, Barba funda o ISTA, Escola Internacional de Antropologia Teatral, onde reúne 

especialistas de teatro, sociólogos, antropólogos e mestres de várias tradições teatrais. 

O ISTA não constitui apenas um laboratório de pesquisa em relação ao trabalho do 

ator, ele afirma-se também como uma escola que não pretende transmitir aos seus 

alunos um conhecimento “único”, mas sensibilizar e ajudar cada um a descobrir o seu 

caminho pessoal e a maneira de o percorrer, isto é, a encontrar uma forma de se 

expressar, a partir da sua própria identidade. 

O ISTA tem também como objetivo a realização de um estudo comparativo entre o 

teatro ocidental e o teatro oriental, a partir dos diversos aspetos da atuação humana 

em cena, e dos seus múltiplos significados de ordem espiritual, social e estética. 

Nas décadas seguintes, Barba continua a dirigir vários encontros de Teatro, com a 

participação de vários artistas e professores estrangeiros, publica livros em diferentes 

línguas, artigos, afirmando-se como consultor de revistas de teatro no mundo, 

constituindo os seus textos um material muito importante para os Estudos Teatrais da 

segunda metade do século XX. 
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Atualmente, o Odin continua a discutir o papel do teatro na sociedade, a ponderar a 

sua importância, a cruzar os seus atores com artistas locais durante as suas viagens, a 

realizar espetáculos, a investigar, a dar formação pedagógica. 

Em 2012, para a apresentação do seu último espetáculo A Vida Crónica, Barba escreve 

o texto “Incompreensibilidade e Esperança”, que é publicado pela Revista Brasileira de 

Estudos da Presença, no qual define o seu teatro, evocando uma metáfora, a de um 

navio encalhado no gelo. 

 

 […] Eu gostaria que meus espetáculos fossem como correntes marinhas, e 
não como panoramas imóveis. Acabei de finalizar outro espetáculo. Olho 
para ele, parece ser diferente dos outros. Uma pergunta me angustia: será 
que não é imóvel? […] Faço teatro para transformar este navio numa 
minúscula e precária ilha de resistência para mim e para uns poucos 
companheiros, atores e espectadores. […] Tento trazer à luz as forças 
escuras que ma habitam, que habitam a minha biografia, a história em que 
estou mergulhado, a minha conquistada diferença […] Eu gostaria de 
recompensar os espectadores pelo esforço de terem vindo ao teatro 
fazendo-lhes explorar um navio que está preso no gelo, que parece imóvel, 
mas que todavia se desloca… 

http:// seer.ufrgs.br/presença/article/view/25710 
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2ª Parte - O TEATRO JOANA E O TEATRO DE RUA 

 

1 - O INÍCIO DO JOANA E O TEATRO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE 
ENQUANTO PRECURSOR DO TEATRO DE RUA 

 

O Grupo de Teatro Joana formado em 1978 tem a sua génese na Oficina de Teatro e 

Comunicação - OTC - dirigido por Águeda Sena, professora de Expressão Corporal no 

Conservatório de Lisboa. Tendo obtido apoio do FAOJ, Fundo de Apoio aos Organismos 

Juvenis, atual Instituto da Juventude, a OTC desenvolve em 1977, ao longo de vários 

meses, um trabalho de descentralização no distrito de Setúbal, que englobava a 

apresentação do espetáculo A Boda dos Pequeno-Burgueses de Bertolt Brecht, com 

encenação de Angel Facio, encenador e professor de teatro do Conservatório Nacional 

de Madrid, bem como a realização de diversas atividades de apoio a Grupos de Teatro 

Amador. 

É no desenrolar deste projeto, que Ana Mourato, Jorge Sacadura e Suzete Bragança- 

três dos fundadores do Joana - se conhecem e estabelecem fortes cumplicidades 

artísticas, profissionais e pessoais. Terminado o projeto, a OTC regressa a Lisboa e 

decide criar um novo espetáculo, mas a não continuidade do apoio do FAOJ obriga à 

redução da equipa e leva à dispersão de alguns elementos que se vêem obrigados a 

procurar trabalho fora daquele grupo. 

No entanto, passado pouco tempo, esses elementos mais jovens resolvem dar 

continuidade à experiência artística anteriormente vivida e decidem formar um grupo 

de criação autónomo dentro da OTC - Oficina de Teatro e Comunicação - ao qual se 

juntam dois outros elementos, Jorge Sequerra e Teresa Garcia Fernandes. 

Como todos tinham alguma experiência na área do desenvolvimento de atividades 

para a infância e juventude, partem para o levantamento do espetáculo baseado numa 

criação coletiva Ó Mãe deixa-me ir ver o Ai Ai Minha Machadinha, concebido a partir 
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de canções populares infantis, e que vem a estrear em 11 de Fevereiro de 1978. O 

êxito deste trabalho junto do público e da crítica, é de tal ordem que a Secretaria de 

Estado da Cultura convida o grupo a deslocar-se à Venezuela, para realizar uma 

digressão por várias cidades, junto das comunidades portuguesas. 

[…] porque neste espetáculo tudo são acertos. Não tendo filhos, peça 
algum emprestado. O que você não pode é perder este espetáculo. 

Boal, "Quem não tem filho, peça emprestado” Revista Opinião-Cultura,1978 
 

 

A partir deste convite, o Grupo autonomiza-se da OTC e legaliza-se como cooperativa, 

para poder realizar o contrato desta digressão internacional, e para receber o seu 

primeiro subsídio do Estado. Curiosamente, foi, afinal, um subsídio que não foi pedido 

pelo Grupo, mas atribuído por iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura. 

O Joana decide então dar continuidade à sua experiência e, em finais de 78, lança-se 

no levantamento de uma segunda produção original, também criação coletiva, 

Brinquedo, Furunfunfedo, Misericuntedo, inspirada no texto Brinquedos (in Mitologias 

de Roland Barthes), que estreia em Frankfurt, em Junho de 1979. 

Numa entrevista em 2010, Ana Mourato e Suzete Bragança explicaram como a 

circulação desse espetáculo foi determinante para o trabalho do Grupo: 

 

Os territórios artísticos, sociais e afetivos percorridos em 78, um pouco por 
todo o país, Venezuela e França, com o espetáculo Ó Mãe Deixa-me Ir Ver o 
Ai Ai Minha Machadinha empurravam-nos agora para a continuidade de um 
projeto que teve desde o início escolhas irreversíveis, como a procura de 
linguagens e dramaturgias muito próprias, bem como as suas metodologias 
de criação, a apetência por espaços não convencionais, um público-alvo 
multigeracional, a prática de uma itinerância constante, fosse ela local, 
nacional ou internacional, e uma permanente complementaridade de 
atividades com vertente pedagógica, na área da expressão dramática. 

(DUARTE:324,325) 
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Mas antes de avançar na minha reflexão sobre o Grupo Joana e o Teatro para a 

infância e juventude em Portugal, considero ser relevante recordar, que nem sempre a 

Criança foi vista e considerada um ser autónomo e livre, e que nem sempre a 

sociedade se preocupou com ela. 

Não se pode deixar de ter em conta que, ainda no princípio do século XX, a Criança era 

vista como um adulto em ponto pequeno, e tudo o que fazia tinha por base a realidade 

dos adultos. No entanto, a psicanálise vem precisamente chamar a atenção para a 

importância da infância, como sendo a fase primordial que conduz ao 

desenvolvimento e estruturação do ser humano. 

Em inícios do século, Maria Montessori (1870-1952), pioneira no campo pedagógico, 

afirmava que todas as crianças tinham em si um potencial criador, e defendia um 

método que procurava desenvolver esse mesmo potencial desde a 1ª infância, com o 

objetivo de a criança se transformar num ser autónomo e interventivo na sociedade. 

Ela acreditava que a criança já nasce com as capacidades necessárias à auto 

aprendizagem, ao auto conhecimento, e que o objetivo da educação deveria ser 

proporcionar o desenvolvimento dessas capacidades, não de uma forma homogénea, 

mas de acordo e a partir das características de cada um. 

Montessori levanta aqui uma questão muito importante no que diz respeito ao papel 

do Educador, ao defender que a função deste é ajudar a criança a desenvolver a sua 

personalidade, sem nunca tentar impor-lhe uma determinada visão sobre os outros ou 

sobre o mundo que a rodeia. 

Afirma também que somente a expressão livre poderá permitir à criança descobrir e 

desenvolver as suas capacidades criativas e reflexivas, levando-a à descoberta de si 

própria e dos outros, e refere o autor citado sobre esta questão: 

[…] a idade infantil é uma idade de “vida interior” que conduz ao 
engrandecimento, à perfeição; e o mundo externo tem valores somente 
enquanto oferece meios necessários para atingir o fim da natureza. 

(MONTESSORI:36) 
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E ainda neste sentido: 

 

A tarefa do professor é preparar motivações culturais, num ambiente 
previamente organizado, e depois se abster de interferir. 

(http:// educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem.maria-montessori-
307444.shtml) 

 

Poderemos então concluir afirmando que a educação e a arte são elementos 

primordiais para um desenvolvimento pleno e harmonioso da criança, e que o Teatro 

enquanto manifestação artística vem contribuir de forma inequívoca para a construção 

de um mundo melhor. 

Mas é somente após a queda do Estado Novo em 1974, que a liberdade do pensar e do 

fazer se torna uma realidade em Portugal. Até então, o teatro que se produziu estava 

principalmente ao serviço da transmissão de conceitos moralizadores. Era, claramente, 

um teatro conservador, um teatro de ilusão e divertimento. É também durante o 

Estado Novo que surge o teatro profissional para a infância. 

Em 1929, o Teatro Nacional D. Maria inicia uma programação de teatro infantil para o 

público escolar, e o Teatro do Gerifalto que operou entre 1956 e 1973 vem defender 

uma prática teatral que trabalhe a imaginação e que vá ao encontro do público em 

geral, por oposição a um teatro didático, de ilusão, reduzido a um simples texto. 

Contudo, as suas produções dificilmente poderiam evitar completamente a tendência 

moralista desse teatro. 

É, todavia, verdade que na década de 60 e no início dos anos 70 do século XX tinha 

surgido alguma novidade no que diz respeito a um teatro que se pretendia diferente, 

e, com a abolição do regime, um “novo” teatro para a infância e juventude vai poder 

afirmar-se de forma mais livre e variada, traduzindo múltiplas realidades. 

Quando o Joana surge em 78, já existiam companhias como a Comuna, fundada em 

1972, e o Teatro da Cornucópia, fundado em 1973, que ocasionalmente integravam no 
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seu repertório espetáculos destinados ao público infanto-juvenil, não isentos de 

carácter político e cultural e obedecendo a sua realização aos mesmos parâmetros de 

exigência que o seu teatro para adultos, como foi o caso, respetivamente de As 

músicas mágicas (1976) pelo Teatro da Cornucópia, ou Feliciano e As Batatas, em 

1973, pelo Teatro A Comuna. E tinham já surgido, depois de 1974, grupos profissionais 

de Teatro prioritariamente dirigidos para a infância e Juventude, como era o caso de O 

Bando (1974), Teatro do Nosso Tempo (1976), Teatro Infantil de Lisboa (1976) e Papa-

Léguas (1976). 

Convém no entanto lembrar, que o panorama teatral português, em finais da década 

de 70 e ao longo da década 80, ainda apresentava espetáculos que serviam quase 

exclusivamente para distrair ou para moralizar. Na sociedade portuguesa havia 

também quem entendesse que o teatro para a infância era um teatro menor e que o 

objetivo principal da conceção de um teatro era que a criança o pudesse entender… 

Que limites estão aqui a ser colocados? Qual o significado de entender neste contexto? 

Para o Joana não havia limites para o entendimento, e o seu processo criativo 

começou exatamente por ser um desafio ao entendimento de cada um… 

O nosso objetivo era um teatro ao serviço de si próprio, um teatro que em primeiro 

lugar se afirmava como arte, porque sabíamos que a arte é fundamental para a 

construção do ser. A nova realidade, que visávamos, vinha falar de um teatro 

“comunitário”- termo usado por alguns grupos ou ainda de um” teatro para todos”. 

Em qualquer dos casos, trata-se maioritariamente de um teatro, que, embora 

privilegie o público infanto-juvenil, se dirige a todas as faixas etárias. O Joana optou 

por falar de um teatro para todos, um teatro que não estando fechado sobre si próprio 

nem limitado nos seus objetivos, incentivasse vários níveis de leitura e agisse sobre o 

imaginário de cada um. Um teatro abrangente, um teatro feito em liberdade. 

Mas uma velha questão ainda se colocava por vezes perante este novo teatro: Será 

que o teatro para a infância tem ou deverá ter características próprias, deverá 

apresentar um texto, uma cenografia, uma interpretação, apresentar uma mensagem 

pensada especificamente para a infância, poder-se- á afirmar perante um determinado 
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espetáculo que aquele é ou não é próprio para a criança, que se destina ou não a um 

público infanto-juvenil? 

Mas quando se leva uma criança a um concerto de música clássica também se pode 

afirmar que aquele evento não é próprio para aquela idade? E perguntar “o que é que 

ele ou ela entende do que está a ouvir…?” Será que não se deve colocar uma criança 

perante um quadro de Picasso…? Mas o quê e quem poderá determinar isso? 

Teatro é Arte. Arte é comunicação. Cada observador/espectador vê, sente, imagina 

algo diferente, de acordo com a sua sensibilidade, o seu pensamento, a sua 

experiência de vida. O mesmo se passa com o teatro “dito” para a infância. Por isso, o 

Joana nunca deixou de fazer o que sentia e queria comunicar, nunca se deixou 

influenciar por ideias restritivas… 

Mas de que modo é que o Joana vem contribuir para a construção de um teatro 

diferente? 

 

1.2 – Os espetáculos e as diversas linguagens cénicas 

 

Até os gatos vêem Teatro A Comuna 
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Uma das características inovadoras da sua atividade revela-se nos espetáculos 

produzidos, quer em termos de conteúdo, quer em termos de forma. Nunca o seu 

teatro poderia ser considerado teatro “infantil”, como sinónimo de teatro 

infantilizado, porque ele vem agilizar o conhecimento e a capacidade de agir, 

fomentando as várias possibilidades de intervenção e reflexão através do imaginário 

de cada um. Nunca pretendemos transmitir conhecimentos elaborados de forma 

definitiva, controlar e orientar o pensamento, impor conceitos e verdades únicas a 

transmitir e visando uma eventual manipulação, mas antes levantar hipóteses, e 

colocar questões. 

Nunca foi nosso objetivo contar histórias, e talvez por isso tivéssemos ouvido alguns 

comentários de adultos que perguntavam às crianças se tinham percebido..., nem 

produzir espetáculos com o objetivo de distrair. Aliás, sempre tivemos medo desta 

palavra, pois distrair, do latim – “distrahere” - significa “separar”, “afastar de…” 

Também o velho preceito “moral da história” decorrente da ação dramática, nunca 

nos moveu nem na ação nem na reflexão. “Representar” significa apenas tornar 

presente, não de uma forma descritiva e naturalista, mas de uma forma imaginativa e 

interrogativa. Nesse sentido, bem poderíamos aderir à definição que José Caldas deu 

em 1984: 

 

[…] Preocuparmo-nos se este é um espetáculo para crianças parece-me um 
inútil quebra-cabeças. Até os Gatos vêem impõe-se como fenómeno 
artístico, isto é, como teatro. 

José Caldas, “O Cabaret Mágico”, O Jornal, 23-3-84 

 

Sempre soubemos que a criança, tal como o adulto, é um ser livre e autónomo para 

pensar e sentir o que quiser. E, perante o mesmo espetáculo, cada um transportaria na 

memória recordações e sensações únicas e diferenciadas. Daí, o termos sempre 

identificado o êxito dos espetáculos apresentados, a partir das reações dos diferentes 

públicos, adultos, jovens e crianças. Talvez com as crianças seja mais evidente esse 

reconhecimento, porque elas tendem a responder de uma forma imediata aos diversos 
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estímulos provenientes do “palco”, concentrando-se ou dispersando rapidamente a 

sua atenção. A propósito de Histórias de Gente Crescida Contadas por Gente a Crescer 

Jorge Listopad disse: «Joana: novas leis do Teatro para a infância”» (“Sapato que limpa 

o chão”- Teatro) 

Para o Joana, o ponto de partida para a criação de um espetáculo nunca foi o texto, à 

exceção de O Varredor de Lágrimas, produzido em 1988. Ana Mourato concebeu o 

texto original decorrente de um processo criativo anterior, em colaboração com 

Suzete Bragança. O Joana partia geralmente de um tema do quotidiano da criança ou 

do homem contemporâneo, procurando, assim, criar sempre espetáculos originais. 

Como, de algum modo, a crítica reconhecia: 

Noutro registo, “Histórias de Gente Crescida contadas por Gente a Crescer”, 
do Grupo Joana, mostra imagens da vida, exprime sentimentos, visões, 
seres, conta pequenas histórias do quotidiano, através da palavra, do gesto, 
da cor, da luz, do corpo – e é isso o teatro. 

Carlos Porto, "A História e as Histórias", Diário de Lisboa, 8 de Abril de 1983 

E quando decidimos avançar para a construção do primeiro espetáculo, a nossa opção 

já era muito clara: fazer um teatro a partir das relações adulto-criança, envolvendo 

todo um mundo de repressões, interdições e transgressões. Partindo do real e do 

quotidiano, pretendíamos, contudo, vê-lo através de um outro olhar, sem tabus, sem 

preconceitos, para que viesse por sua vez, a gerar novos olhares. Sem recorrer a um 

texto, tendo por base um guião estabelecido ao longo do processo criativo, 

concebíamos espetáculos “sem princípio, meio e fim”, gerando narrativas 

fragmentadas, indo naturalmente ao encontro do imaginário da criança, cujas histórias 

são também feitas de “bocados”, questão que foi, aliás, reconhecida pela crítica de 

teatro. 

O carácter experimental da Machadinha é evidente. Aqui, o experimental é 
profundamente pedagógico: Abre as clareiras da imaginação, sem qualquer 
poesia preparada e sem paternalismo putativo, pondo em causa os horários 
rígidos, o dito “ter juízo”, a escola chata - papinha-feita, a própria 
organização da vida dos adultos - sempre - palermas, numa palavra, respira-
se aqui a plenos pulmões, a doce anarquia. 

Jorge Listopad, "Zona de Ninguém", Expresso, 18 de Março 1978. 
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Usávamos a palavra, não de uma forma narrativa, descritiva, explicativa, mas como 

suporte ao próprio jogo dramático que se estabelecia ao longo do espetáculo. E 

novamente na perspetiva da criança, brincávamos com as palavras, descobrindo e 

produzindo novos significados. O linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky 

refere o aspeto criador da linguagem corrente, a “proliferação ilimitada” de formas, 

afirmando também a “independência da expressão em relação à ação puramente 

reflexa.” (GLOTON, CLERO 1976: 193,194) 

Não pretendíamos imitar a criança, mas redescobrir em nós a capacidade de criar 

livremente, espontaneamente. Stanislavsky tinha já afirmado que representar para as 

crianças, era como representar para os adultos, mas melhor. 

O Joana foi percebendo que a sua forma de criação ia ao encontro da criança e 

também do adulto, e só assim se justificava fazer teatro… Um teatro em que o 

trabalho do ator é fundamental. O ator criativo, sem nunca recorrer a estereótipos, 

formalismos, condicionalismos, que se revela perante si e perante os outros, de uma 

forma imaginativa. O nonsense e o surrealismo do quotidiano deveriam estar refletidos 

no gesto, no olhar, na palavra. 

Assim, gosto. Grande pequena obra. Ainda não totalmente afinada, mas 
quase, com uma carga de imaginação que nos envolve na sua teia; as cores 
alegres, os ritmos doidos, os saltos surrealistas, que só o espírito infantil é 
capaz de inventar e um adulto excepcional de codificar. 

Jorge Listopad, "Joana apresenta Brinquedo", Diário de Notícias, 20-07-
1979. 

Mas o nosso era também um teatro que valorizava a imagem, as diversas sonoridades, 

os objetos retirados de um quotidiano, utilizados em cena de uma forma criativa, 

porque integrados noutros contextos, adquirindo deste modo novos significados. A 

título de exemplo, o espetáculo Ó Mãe deixa-me ir ver o Ai Ai Minha Machadinha tinha 

como elemento cénico central um enorme relógio que marcava a “Hora de Ter Juízo” a 

“Hora de Estar Só”, a “Hora de Comer e Calar”… como metáfora de um mundo de 

repressões, de mentiras, de interdições. Um teatro experimental, de articulação entre 

as diversas linguagens cénicas, geradoras de múltiplas sensações e olhares diversos, 

como, de algum modo, Augusto Boal reconhecia na sua leitura crítica: 
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[...] porque neste espetáculo tudo são acertos. Acertos deliciosos. O 

primeiro deles e o mais importante – é falar com as crianças numa 

linguagem que as crianças dominam perfeitamente bem: a imagem. 

[...] Agora é a vez do leitor também acertar. E o seu grande acerto será ir 

ver Ai Ai Minha Machadinha o mais cedo possível. Vá e leve os seus filhos e 

convide os vizinhos a que levem também os seus. Não tendo filhos, peça 

algum emprestado. O que você não pode é perder este espectáculo. 

Augusto Boal, "Quem não tem filho, peça emprestado", Revista Opinião – 
Cultura,1978 

Picasso afirmou: «Eu não procuro, encontro». 

(http://obviousmag.org/archives/2011/10/os_fotografos_de_picasso.hotmail 

Li algures que o artista é aquele que tem os olhos voltados para o amplo horizonte dos 

possíveis. Assim o teatro do Joana GT. 

 

1.3 – Metodologias: A Criação Coletiva e a Formação Interna 

Quando o Joana se forma em finais da década de 70, havia a ideia de que 

provavelmente uma das razões, que levava alguns grupos a produzirem os seus 

espetáculos com base na criação coletiva, devia-se ao facto de não existirem na altura 

textos interessantes editados em Portugal, mas também por razões ideológicas 

determinadas por um sentimento de grupo, de um coletivo. 

Para o Joana, a criação coletiva foi desde o início uma opção determinante do seu 

método criativo, constituindo também um meio de através do todo nos afirmarmos 

individualmente. 

A nossa criação era feita em conjunto, a partir da intuição, do saber olhar e ver, do 

saber escutar e ir acrescentando. Cada um procurava apresentar uma ideia, um ponto 

de partida, e deste modo novas ideias iam surgindo, à medida que o grupo através da 

improvisação aprofundava e trabalhava os vários pontos de vista. Um processo de 

criação, em que cada um era parte responsável em relação a um final que se assume 

também como coletivo. O prazer da descoberta, o prazer da criação era de tal ordem, 

http://obviousmag.org/archives/2011/10/os_fotografos_de_picasso.hotmail
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que sentíamos muitas vezes que nos ultrapassávamos a nós próprios, de uma forma 

quase mágica, sentindo que o processo criativo colocava o criador em contacto com 

algo superior a si próprio. 

A comunicação que se processava de uma forma livre e sem limites, era considerada 

fundamental para a construção do Ver e do Ser, e nos primeiros espetáculos, razão 

pela qual todos os elementos do grupo participavam nas diferentes áreas, para além 

da sua função de atores, e Jorge Sacadura, um dos fundadores do Joana, arquiteto e 

também ator, coordenava a área plástica. A presença de um diretor de atores e não de 

um encenador era também um fator importante de intervenção no processo criativo, 

mas somente a partir do momento em que o Grupo sentia a necessidade de um olhar 

de fora, um olhar global, que orientasse e ajudasse a que todo o processo de criação 

fosse tomando forma e se desse por concluído. 

A partir de 83, surge no grupo a função específica do criador plástico, que assegura a 

realização do cenário, figurinos, adereços e máscaras. Em 85, a perda do subsídio 

regular da SEC, e a sua substituição por um subsídio de montagem, vem impossibilitar- 

a partir daí - a existência de uma equipa de atores permanente. Ana Mourato e Suzete 

Bragança passam em conjunto a ser responsáveis pela autoria dos guiões que 

posteriormente viriam a ser objeto de desenvolvimento e intervenção coletiva, para 

criação de cada novo espetáculo. 

Talvez o Joana devesse ter teorizado mais o seu trabalho para o exterior, mas 

internamente colocávamos permanentemente à reflexão e discussão as diversas 

questões, dúvidas e também certezas. Sabíamos que, para realizar trabalhos criativos, 

tínhamos que investigar e trabalhar a criatividade de uma forma permanente, 

individualmente e em grupo. Porque a criatividade, tal como qualquer outro 

componente humano, necessita ser incentivada e organizada de forma continuada. 

E sempre que houve financiamentos regulares do Estado, os atores trabalhavam ao 

longo de todo o ano e recebiam formação a vários níveis: aulas de voz, corpo e 

movimento, yoga, ateliers diversos de atividades criativas, sempre orientados por 

técnicos e criadores, convidados pelo grupo. Também como prática regular, os atores 

do Joana frequentavam, em conjunto, espetáculos de teatro, concertos, exposições, 
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com o objetivo de cruzar experiências próprias, opiniões, diferentes olhares, e também 

como estímulo ao desenvolvimento das suas capacidades físicas, mentais, intelectuais 

e anímicas. 

Nunca pretendemos apresentar uma lógica de pensamento nem de representação, 

queríamos apenas seguir os nossos impulsos e a nossa intuição. O psicólogo e 

pedagogo francês Alfred Binet (1857-1911) afirmou que o nosso consciente só poderá 

revelar-se mais sábio se desenvolvermos o inconsciente. 

 

1.4 - Espaços não convencionais: Atuações em espaços ao ar livre 

Quando o Joana surge em Fevereiro de 1978, apresenta as tendências que se 

verificavam em parte no meio teatral português, que, acompanhando o processo 

revolucionário, experimenta outros métodos criativos, novas dramaturgias, uma 

vocação itinerante e a apetência por espaços não convencionais. 

O processo social em curso, mas também o reconhecimento e valorização do seu 

trabalho, levou a que, desde o início, o Joana tivesse sido convidado por diversas 

entidades, autarquias, associações locais, conselhos diretivos de escolas, comissões de 

moradores, empresas e cooperativas, a atuar em diversas localidades, um pouco por 

todo o território nacional, no mais variado tipo de espaços, muitos deles não 

convencionais. Entre estes, estão naturalmente espaços públicos ao ar livre: jardins, 

largos e praças, espaços exteriores de museus, escolas e outros equipamentos sociais 

e/ou culturais. 

Mas para além da apresentação de espetáculos, que assim eram adaptados aos 

diversos espaços, o Joana escolheu também desde a sua formação, atuar na rua, no 

espaço público ao ar livre, em performances que criava e realizava muitas vezes algum 

tempo antes da apresentação do espetáculo, para desta forma fazer a sua divulgação e 

sensibilização de públicos. Com alguma frequência, realizavam-se sessões de trabalho 

com elementos da população local, que integravam também estas ações de rua. 
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Terá sido a realização destas performances, o seu contacto direto com as populações, 

a construção de um tempo teatral diferente, a largueza e renovação do espaço cénico, 

o imprevisto e o improviso que nunca pode ser gratuito, o afeto e a interação do 

espectador, que terá conquistado definitivamente alguns elementos do grupo para a 

arte do teatro de rua. 

 

1.5 - Os Espetáculos: Os Críticos 

Em finais da década de 70 e ao longo da década de 80, os críticos deslocavam-se aos 

espetáculos de teatro para a infância e juventude, com a mesma assiduidade com que 

se deslocavam ao teatro para adultos. Com o mesmo empenho e interesse, porque 

reconheciam que o novo teatro vinha, de forma inequívoca, contrapor e anular os 

valores defendidos pelo teatro que predominara anteriormente na sociedade 

portuguesa, um teatro moralizador e manipulador feito de brincadeiras sem nexo, de 

histórias “cor-de-rosa”. 

As críticas aos espetáculos do Joana e que se referem ao período entre 78 e 85 serão 

apresentadas na sua totalidade em anexo. No entanto, considerei oportuno para a 

minha dissertação, introduzir no ponto 1.2 - Os espetáculos e as diversas linguagens 

cénicas - excertos dessas criticas, pelo facto de evidenciarem as caraterísticas 

enunciadas no que se refere ao caráter inovador do Teatro Joana, vindo sublinhar e 

demonstrar a importância que o Grupo teve na construção de uma nova realidade 

teatral, enquanto portador de novos conceitos, e, de acordo com Jorge Listopad, 

enquanto construtor de “novas leis do teatro para a infância” em Portugal. 



49 
 

2 – O JOANA GRUPO DE TEATRO E O TEATRO DE RUA 
 

Os espaços não convencionais, os espaços ao ar livre e a rua sempre estiveram 

presentes ao longo da história do Teatro Joana, mas, a partir de 1995, na sequência de 

uma série de convites e participações em programas da Câmara Municipal de Cascais, 

Festas da Cidade de Lisboa, Expo 98, o Teatro de Rua torna-se progressivamente na 

sua principal atividade, constituindo claramente uma escolha irreversível, que surge na 

continuidade de todo um processo artístico descoberto e vivenciado anteriormente. 

Gostaria de afirmar tal como Julian Beck «…de como toda a minha vida tenha-me 

levado a este ponto: o teatro de rua.» (Beck apud Veskovi 1999:11). 

Um processo, no qual irão permanecer opções anteriores consideradas fundamentais, 

como um método de trabalho coletivo, apelando para a identidade e criatividade de 

cada um, e que irá naturalmente determinar linguagens e dramaturgias muito 

próprias; o trabalho do ator com base na improvisação; as diversas linguagens cénicas; 

a experimentação, a fragmentação, a utilização de temas “retirados” ou inspirados no 

quotidiano; as programações escolares; a construção de espetáculos originais; um 

público multigeracional. 

Trata-se de um processo em evolução, que vem acrescentar outras premissas 

consideradas primordiais na construção de espetáculos de teatro de rua. De facto, a 

rua, o espaço aberto afirma-se como local de eleição e comunhão, constituindo um 

desafio permanente ao saber e fazer teatral do Joana GT. 

Para um espetáculo de teatro desenhado na largueza da rua é preciso pensar 

visualmente em consonância com a dimensão do espaço cénico. O trabalho físico do 

ator engradece-se e o figurino e a máscara transformam-se em importantes fatores de 

comunicação, tanto para o ator como para o público, afirmando-se numa grandeza e 

intensidade proporcional ao espaço aberto que é a rua. As máquinas de cena e os 

diversos mecanismos teatrais conduzem a novas realidades, e abrem caminhos ao 

espaço, onde se instalam. 
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Também os temas abrem caminho a outros universos artísticos, inspirando-se na 

pintura e na fotografia, ajudando a consubstanciar linguagens e propostas artísticas 

estimulantes, contemporâneas e inovadoras, capazes de estabelecerem uma forte 

cumplicidade entre atores e espectadores. 

Na realidade, a rua, o espaço aberto, o espaço ao ar livre vêm radicalizar o processo 

artístico de experimentação e investigação do Teatro Joana, vêm abrir caminhos para a 

descoberta de novas linguagens dramatúrgicas, possibilitando transformações mais 

profundas no seu modo de fazer teatro. 

Mas será um outro e novo olhar ou um olhar em continuidade? Perante esta questão, 

não resisto a citar Jean Tinguely que nos diz que o definitivo é a transformação. 

(DOMINO1994:96) 

Mas o conceito de teatro de rua para o Joana não se limita à criação de espetáculos 

para serem apresentados ao ar livre, ele amplia-se e traduz-se num projeto 

diversificado, que engloba diversas realidades e modos de fazer esse mesmo teatro, 

com base em projetos pensados especificamente para diferentes zonas da cidade de 

Lisboa, projetos de intervenção artística na comunidade, ações diversas de 

sensibilização de públicos, programações escolares, bem como uma efetiva itinerância 

local, nacional e internacional. 

Todas estas atividades estão, pela sua natureza, transversalmente articuladas, tendo 

como objetivo a participação na democratização da arte, através da área artística do 

teatro, e também o desenvolvimento individual e coletivo das populações. 

Considero que o Joana se afirma como polo dinamizador sócio - cultural, contribuindo 

para um enriquecimento de todos, participando numa cidadania plena e universal, 

entendendo o teatro de rua como fator de desenvolvimento e qualificação transversal 

à cidade e ao cidadão, acreditando que esta prática teatral permite o envolvimento 

ativo e afetivo da comunidade no fenómeno da criação artística e no espaço público da 

sua cidade, vila ou aldeia, ao mesmo tempo que potencia a criação e fidelização de 

novos públicos para as artes do espetáculo, participando deste modo na humanização 

das ruas, praças e jardins, e contribuindo para a promoção de vida das populações. 



51 
 

Mas de que modo é que o Joana pensa e realiza o teatro de rua? Qual a sua 

especificidade, o seu modo de sentir e criar? 

Em resumo, talvez possamos sublinhar três componentes principais: os seus 

espetáculos apresentam-se e perante um público no seio da cidade, estabelecendo 

percursos diferenciados e comportando objetivos diferentes. 

 

2. 1 - Espetáculos em espaço fixo 

O Joana GT realiza espetáculos em espaço fixo, ao ar livre, ou seja, espetáculos que 

optam por convocar um determinado local como ponto de partida para a sua criação, 

e que irá ser ocupado como se de um “palco” se tratasse. 

Mas antes da chegada ao espaço fixo, os espetáculos iniciam-se com a realização de 

um percurso mais ou menos breve, em que as personagens já “em cena” interagem 

com o que está à sua volta, desenvolvendo ações diversas, atraindo e conduzindo, 

deste modo, parte de um público que, não estando informado, não se dirigiu 

antecipadamente ao local de representação. 

Na realidade, a rua, cruzamento obrigatório de uma comunidade diferenciada, permite 

um confronto único e específico com os diversos públicos e as diferentes realidades. 

 

2. 2 - Espetáculos itinerantes ou em percurso 

Os espetáculos em percurso, também denominados espetáculos itinerantes, 

desenvolvem-se ao longo de um trajeto previamente estudado e estabelecido, 

procurando criar espaços teatrais recortados num espaço maior da rua, explorando a 

densidade do espaço, interagindo com a realidade local, que podem ser terminais de 

transportes, lojas, estações de correio, habitações, desenvolvendo ações diversas, 

reinventando uma visualidade nova, uma nova ordem subjacente a cada apresentação. 
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Mas dentro desta especificidade teatral o Joana não deixou de criar também 

espetáculos com ações encenadas em espaço fixo, para além do percurso teatral em 

continuidade. 

É especialmente neste tipo de teatro em percurso ou itinerante, que a relação com o 

público que passa ou que se encontra nos espaços diversos de intervenção, poderá 

originar situações inesperadas e diferentes das que são habitualmente estabelecidas 

com o público que, normalmente, assiste ao espetáculo em espaço fixo. 

Por vezes, o ator do Joana cruza-se com situações inesperadas, concretizadas pelo tipo 

de intervenção de alguns transeuntes, porque na rua todo o tipo de público pode estar 

presente: os que escolheram previamente deslocar-se ao local de representação, os 

que observam à distância, os que são surpreendidos e também os que podem 

desencadear situações indesejadas. 

Poder-se-á induzir que o ator de teatro de rua, ao contrário do que por vezes possa ser 

equacionado, deverá estar muito bem preparado técnica e artisticamente, para não 

correr o risco de se “afastar” do seu percurso previamente estabelecido. Ele terá de 

desenvolver uma capacidade de atenção e concentração enormes, não podendo pôr 

em causa o desenvolvimento das ações que lhe são previamente definidas. 

Por tudo isto, o teatro de rua significa um desafio enorme às capacidades físicas e 

mentais do ator, na medida em que ele se movimenta em espaços que não lhe 

pertencem em exclusividade, ou em espaços que, mesmo estando delimitados, são 

pertença de todos, onde o “acaso” pode manifestar-se a qualquer momento, 

significando um desafio ao seu saber e fazer teatral. 

A elaboração destes dois géneros diferentes de atuação afirmam-se como uma escolha 

muito determinada do Joana, uma escolha muito pensada em função dos diferentes 

objetivos que a sua atividade pressupõe, em termos de formação de públicos diversos, 

de intervenção em espaços e locais muito diferentes, e também em função da 

concretização de projetos próprios, que se traduzem numa itinerância local, nacional, 

ou internacional. 
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O teatro de rua em espaço fixo e o teatro de rua itinerante ou em percurso traduzem-

se num todo indissociável, constituindo um processo em que um não poderia 

manifestar-se sem o outro, porque ambos se complementam e enriquecem 

simultaneamente, revelando uma metodologia que não é mais do que a apropriação 

de novos ou renovados valores formais, que permitem diversas abordagens teatrais, 

encaminhando para o público um resultado “final”, como garante de partilha e leituras 

renovadas. 

Uma criação feita “por tempos” que pressupõe novos olhares e desafios constantes e, 

ainda, em permanente diálogo consigo próprio e com “o outro”, em continuidade. 

 

2. 3 - Atividade na Cidade de Lisboa: Itinerância local 

Em Janeiro de 1999, o Joana transferiu a sua sede e local de trabalho para o Bairro Alto 

em Lisboa. Desde então, o Grupo tem desenvolvido uma atividade concertada nesta 

cidade, seja no âmbito de projetos próprios, seja ao participar e integrar programações 

de outras entidades, no espaço público da cidade. Embora não estando sediado nesta 

zona desde Abril de 2011, o JGT mantém aqui a realização anual de algumas atuações, 

com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

2.3.1 - Projeto Teatro à Solta 

Em 1999, é criado o projeto Teatro à Solta, projeto de Animação Teatral do Bairro Alto, 

Chiado e Baixa Lisboeta, mas que salta de vez em quando para outros bairros e ruas da 

cidade de Lisboa, e que vem afirmar-se como um projeto de síntese e criação a partir 

das várias experiências que o Joana tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso, 

numa permanente relação com novos públicos e espaços diferenciados. 

Paralelamente, é um projeto de síntese também ao nível da comunidade, na medida 

em que pretende estabelecer uma intervenção concertada nesta área da cidade, 

valorizando os seus recursos e desencadeando ações que articulem as várias 
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expressões da vida local, levando também de surpresa, o teatro, àqueles que não têm 

o hábito de ir ao teatro. 

Este Teatro à Solta desenvolve-se em três frentes de atividade: (1) Espetáculos de 

teatro em espaço fixo; (2) espetáculos de teatro em percurso e performances de rua 

dirigidos ao público em geral; (3) cursos de iniciação ao teatro realizados na sala 

estúdio do Joana e vocacionados para o público jovem e adulto; (4) atividades com 

escolas locais do ensino básico como espetáculos, ateliers de expressão dramática, 

animações surpresa e ateliers criativos de prolongamento ao espetáculo. 

 

2.3.2 - Ligação ao meio escolar 

Como grupo de teatro para a infância e juventude, o Joana estabeleceu desde o início 

uma ligação permanente com a Escola. A estreia anual de um novo espetáculo 

realizava-se numa sala de teatro em Lisboa, e englobava duas programações distintas: 

uma para o público em geral, aos fins-de-semana, e outra dirigida ao público escolar, 

durante a semana. 

A partir daí, estabelecia-se um circuito de itinerância, em parceria com várias 

entidades, e onde predominavam as programações escolares. A apresentação de 

espetáculos para este público específico criou, logo a partir da primeira criação, a 

necessidade e o desejo de intervir no meio escolar, de uma forma artística e 

pedagógica, complementar à apresentação dos espetáculos. O Grupo começou por 

realizar ateliers autónomos de expressão dramática nas escolas, e posteriormente, 

também como forma de aproveitamento pedagógico, os ateliers desenvolviam-se com 

base em jogos e atividades expressivas e criativas diretamente associadas ao 

espetáculo. 

Mas é sobretudo a partir de 1990, que o Joana estreita laços com a comunidade 

educativa, através de ações realizadas ao longo de todo o ano letivo, estabelecendo 

uma intervenção mais direta e assídua, com o objetivo de fazer penetrar a Arte no 

quotidiano das escolas onde os projetos se implantavam, incluindo atividades diversas: 

animações surpresa nas salas de aula, ateliers de expressão dramática com as crianças, 
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ateliers criativos em que se apelava também à expressão plástica, animações 

temáticas diversas ao longo do ano, e um exercício final apresentado a público que 

implicava uma criação global dos alunos participantes. 

Paralelamente, os atores animadores realizavam com os professores das turmas 

envolvidas um trabalho de formação, através do desenvolvimento de uma 

nomenclatura de ações expressivas e criativas, e simultaneamente, em diálogo e 

partilha, elaboravam com eles fichas semanais, como ponto de partida para a 

organização de um trabalho futuro com os seus alunos, na área da expressão 

dramática. 

Quando o teatro de rua começa progressivamente a tornar-se a sua principal área de 

atividade, o Grupo mantém a ligação ao meio escolar, e estabelece um programa de 

atividades dirigidas às escolas do ensino básico da zona do Chiado e Bairro Alto, 

enquanto sediado neste bairro, de 1999 a 2011. O nosso primeiro intuito era ajudar, 

com a nossa prática, a fomentar a necessidade de uma educação artística no meio 

escolar, integrada num ensino global. Pela nossa experiência anterior, sabíamos que a 

criança dispõe naturalmente de uma “espontaneidade criadora”, que deverá ser 

estimulada, para não correr o risco de ser sufocada por um quotidiano que poderia 

inibir a sua criatividade. E acreditávamos poder contribuir, deste modo, para que a 

escola fosse também um local de prazer, jogo e descoberta. 

Nestas programações, e em parceria com algumas das escolas envolvidas, eram 

realizadas outras ações em complementaridade ao espetáculo, como animações 

surpresa e ateliers criativos. Personagens do espetáculo irrompem de surpresa nas 

salas de aula, sensibilizando os pequenos espetadores para o espetáculo a que irão 

assistir posteriormente, num jardim próximo. Mais tarde, serão esses mesmos 

espectadores a dirigirem-se à sala estúdio do Joana, para aí participarem em sessões 

de ações expressivas e criativas a partir de elementos diversos do espetáculo. 

Deste modo, são experienciadas três fases diferentes de um programa complementar, 

que elege a escola como ponto de partida para a sua concretização, “pulando” depois 

para um jardim, e abrindo finalmente as portas de um estúdio de criação e ensaios, 

onde todos os elementos que integram o espetáculo estão presentes: os atores, os 
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figurinos, as máscaras, os adereços, a banda sonora, e o próprio público, que são as 

crianças onde todos irão participar de uma outra “viagem”, desta vez sem 

espetadores, porque todos irão atuar. 

O Joana sempre valorizou a presença da arte nas escolas e sempre considerou que o 

teatro apenas poderá contribuir para um desenvolvimento de ações a nível pedagógico 

se, em primeiro lugar, ele se afirmar como Arte. 

 

2.3.3 - Projeto Teatro em Jardins e Espaços Verdes da cidade de Lisboa 

Desde o início da sua atividade, o Joana sempre apresentou com frequência os seus 

espetáculos em espaços não convencionais, entre eles, espaços públicos ao ar livre, 

como jardins, largos, parques. 

A partir de 2004, começou a realizar de forma sistemática, nos meses de Junho a 

Outubro, um projeto anual de apresentação de espetáculos, denominado Animação de 

Jardins e Espaços Verdes da Cidade de Lisboa. No início de 2010, decidiu-se alterar o 

nome do projeto, substituindo o termo Animação por Teatro, por tal corresponder 

mais fielmente à atividade que o Joana desenvolvia no âmbito deste programa. 

Também nesse mesmo ano, com a perda do financiamento do Estado, até então 

atribuído de forma regular, este projeto passa a realizar-se com uma dimensão 

reduzida, com o apoio anual da Câmara Municipal de Lisboa às atividades do Grupo. 

Pela sua especificidade, o teatro de rua não gera receitas de bilheteira, estando assim 

dependente de financiamentos. 

Em 2004 e 2005, a programação dos espetáculos dirigiu-se apenas ao público em geral. 

A partir de 2006, o projeto passou a apresentar duas programações distintas: uma 

dirigida ao público em geral e outra dirigida a um público escolar do ensino público e 

privado e também de instituições de solidariedade social, englobando várias freguesias 

da cidade de Lisboa. 

Estas atuações têm sido realizadas no Jardim da Estrela, Jardim do Príncipe Real, 

Jardim da Parada, Jardim Vasco da Gama, Jardim Campo de Santana e Quinta das 
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Conchas. No entanto, o Jardim da Estrela, que fica situado na proximidade de vários 

estabelecimentos de ensino, e que constitui um lugar de troca e convívio importante 

para a zona onde está sediado, constitui-se como espaço nuclear deste projeto, 

afirmando-se como protagonista de um processo de formação e mutação da cidade, 

pela fidelização de públicos aí progressivamente conseguida, e pelas condições de 

apoio logístico, nomeadamente a cedência de um espaço para camarim e 

armazenamento de material cénico, durante o período de apresentação dos 

espetáculos. 

Na programação realizada para o público em geral, verificámos uma afluência 

crescente de um público multigeracional, desde bebés a idosos, de um público habitual 

de teatro que se dirige a um espaço público ao ar livre, tal como se dirige a uma sala 

de teatro, e que todos os anos está presente, e também um público, que, apanhado de 

surpresa, suspende a sua atividade para assistir a um espetáculo. 

Através da apresentação do seu teatro de rua, constatámos que o Grupo gerou nos 

jardins de Lisboa, novos espaços de encontro, confraternização, troca, partilha e 

conhecimento, promovendo o enriquecimento de todos, e proporcionou a um público 

escolar uma aproximação aos espaços verdes da cidade, convocando simultaneamente 

a sua participação como espectador de um espetáculo de teatro de rua, com a sua 

especificidade e linguagens próprias. 

Deste modo, considero que o Joana tem contribuído de forma inequívoca, para que os 

jardins se afirmem cada vez mais como espaços abertos ao exercício da cidadania. 

O projeto Teatro à Solta e o Projeto Teatro em Jardins e Espaços Verdes - criados 

especificamente para a cidade de Lisboa – têm revelado a capacidade de captar e 

fidelizar públicos diferenciados para as artes do espetáculo, e através da realização de 

uma programação específica a nível escolar, tem contribuído seguramente para a 

sensibilização e formação de um futuro público de teatro. 

O teatro de rua rompe de forma inequívoca, os limites do espaço urbano, através do 

desenvolvimento de múltiplas expressões geradoras de diversas interferências 

anteriormente programadas - por vezes até acidentais - interagindo com os diversos 
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públicos, criando em cada participante, ator e espectador, uma partitura própria de 

ações, através de uma presença física e de uma expansão de energias, significando um 

encontro com o mundo exterior e simultaneamente um encontro consigo próprio. 

 

2. 4 – DRAMATURGIAS 

A criação de um espetáculo de teatro de rua obedece inevitavelmente a determinados 

parâmetros. 

Antes de dar início a uma nova criação, o Joana começa por escolher o local onde irá 

ser realizada a primeira apresentação a público, e algum tempo antes da estreia de um 

espetáculo em espaço fixo, os ensaios deverão decorrer no espaço anteriormente 

projetado, o que vai naturalmente influenciar e determinar o resultado final. 

Mas o espaço urbano tem a particularidade de se apresentar simultaneamente como 

um espaço articulado e também como um espaço fragmentado. 

Para a criação de um espetáculo em percurso ou itinerante, estes aspetos adquirem 

particularidades reveladoras de uma dimensão muito própria e de uma intensidade 

muito variável. 

Um espetáculo itinerante é pensado e criado em função de um percurso pré 

determinado, e também em função de variantes que se complementam, mas que, por 

vezes, poderão revelar-se antagónicas. 

O ordenamento de um espetáculo de teatro de rua em percurso deverá prosseguir 

regras muito determinadas, afirmando-se como um todo rigoroso, que se norteia por 

regras próprias, embora sujeitas a um jogo social que pode manifestar-se de modo 

diferente a qualquer momento. 

Por tudo isto, a conceção de um espetáculo em percurso ou itinerante deverá 

desenvolver-se mediante fatores diversos. Após a escolha prévia do local de estreia, e 

ao longo do tempo de ensaios a decorrer no espaço habitual de trabalho, os atores do 

Joana abandonam temporariamente o estúdio para se deslocarem ao espaço futuro de 
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atuação, onde desenvolvem exercícios diversos em função de uma realidade local, e 

que irá também constituir material de trabalho para a construção do novo espetáculo. 

Todos os planos são explorados, e o espaço exterior torna-se mais uma ferramenta de 

pesquisa, sensibilizando os atores para a construção de ações, movimentos, 

deslocações e relações espaciais diferentes entre si, agilizando a sua capacidade de 

observação e captação de um quotidiano, que os acolhe e que os rejeita, em 

movimento constante. 

Desenvolve-se, assim, uma nova realidade artística em articulação com uma realidade 

local, e em articulação com um novo cenário urbano. 

A cidade e os seus diferentes espaços transformam-se inevitavelmente em elementos 

cénicos, propiciando um novo olhar sobre os outros elementos constituintes da 

representação teatral. O corpo do ator e a sua gestualidade redimensionam-se nesse 

novo contexto adquirindo novos significados, os diversos objetos de cena 

transformam-se em objetos artísticos, o espaço cénico amplia-se. 

Ao apropriar-se do espaço ao ar livre e também de outros espaços não convencionais, 

o teatro de rua tem a capacidade de o transformar num cenário natural, de 

estabelecer novas relações com os mais variados públicos, adequando as diferentes 

linguagens dramatúrgicas ao espaço que vai habitar, participando de uma nova 

realidade, e revelando também, como qualquer outra manifestação artística, inúmeras 

possibilidades de se manifestar esteticamente. 

Mas cada criador, ou grupo de criadores constituirá uma realidade diferente, de 

acordo com a sua experiência, as suas opções estéticas, a sua sensibilidade. Ao refletir 

criativamente sobre as experiências sociais e culturais, a Arte coloca o indivíduo em 

contacto com o mais íntimo de si próprio, levando-o a um outro tipo de relação com o 

mundo que se distingue da relação quotidiana e prática. 

O século XX introduziu alterações extremamente importantes, que visaram renovar o 

conceito de fenómeno teatral que até aí procurava traduzir o real assente na 

verbalização da cena, subjugado a um texto, o qual era considerado o elemento 

central da representação. 
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No entanto, a utilização vinculativa ao texto e a sua importância central na construção 

de um espetáculo foram sendo sucessivamente analisadas e postas em causa ao longo 

do século, permitindo que as diversas realidades cénicas fossem conquistando uma 

liberdade e autonomia dentro do processo artístico. 

O Século XX, ao desvincular-se da supremacia do texto perante os outros elementos, 

vem dar um novo sentido ao trabalho do encenador, do ator, do espaço de atuação, 

do elemento visual, de uma nova relação com o espetador, orientando-se para a 

construção de um teatro de outro tipo. 

A não vinculação ao texto não significa necessariamente o abandono da escrita, mas 

antes um outro modo de a utilizar. Um texto que possa realizar uma adaptação, uma 

transformação, ou constituir-se como ponto de partida para a construção do 

espetáculo. 

Mas é somente a partir da segunda metade do século, que o texto cénico começa a 

sobrepor-se de uma forma mais radical em relação ao texto literário. 

O teatro passa a integrar o conceito genérico de arte, a ser olhado como fenómeno 

artístico, abrindo-se também a outras manifestações artísticas, misturando-se por 

vezes com elas, dando origem a novas realidades, como a dança teatro, o circo 

teatralizado, o teatro de rua. 

Surgem novas linguagens cénicas, novas dramaturgias centradas no trabalho do ator, 

nos diversos objetos cénicos, no elemento sonoro, no espaço de representação, dando 

origem ao que é considerado por muitos como “teatro de artista”. 

[…] No Teatro, a presença do visível e da criação plástica impõe-se a partir 
do silêncio do texto… É por isso que o “teatro de artista” é hoje a forma 
mais atual de tetro e sem dúvida da própria arte. Ele encarna talvez a única 
hipótese de uma renovação para o futuro. 

(Giovanni Lista, apud Pavis “De onde vem e para onde vai a encenação?” in 

Sinais de Cena, nº 2 APCT/CET, Porto, Campo das Letras: 2004, p. 67) 
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A propósito do conceito atual de encenação, Patrice Pavis: 

Ao passar do textual ao visual, ela não é – ou já não é? – a arte de exprimir 
alguma coisa, de compreender a mensagem e o ruído, tornando-se 
preferencialmente na arte de fazer emergir o silêncio para um espetador à 
espera de sentido. A encenação é a visualização do silêncio. 

 
"De onde vem e para onde vai a encenação?", in Sinais de Cena, nº 2 
APCT/CET, Porto, Campo das Letras: 2004, p.68 

 

A frase de Pavis “A encenação é a visualização do silêncio” remete a nossa atenção 

para o que ele considerava ser a razão da arte cénica, um teatro que não se apoia mais 

no texto dramático, mas também um teatro que não pretende impor uma verdade 

única, mas sim interagir com o espetador, oferecendo-lhe um leque enorme de 

possibilidades, de sentir, visualizar e descodificar o ato teatral. Um teatro visual, para o 

qual confluem outras artes, criando condições para que todas elas se projetem numa 

combinação de sentidos diversos. 

A arte que ajuda a criar um novo olhar, uma nova lógica para o já estabelecido, 

modificando e acrescentando outros significados aos significados já existentes. 

Uma das questões que o novo teatro vem colocar cruza-se com o espaço de 

representação, remetendo não só para a arquitetura do teatro, mas também para o 

espaço cénico, ou seja o local onde o espetáculo acontece. 

De acordo com Roubine, deverá dar-se uma “explosão do espaço cénico” (ROUBINE 

1998:81), o que me sugere a não vinculação do espetáculo ao chamado “palco à 

italiana”. O espaço de atuação não deverá ser pensado como entidade geométrica 

fechada, mas perspetivando uma outra e nova dimensão que “mergulha” na própria 

vida… 

Tendo em conta as múltiplas realidades teatrais, considero que o teatro de rua, pela 

sua especificidade, é o teatro que leva até às últimas consequências uma nova 

utilização e renovação do espaço cénico. Ao englobar e pensar a cidade como “palco” 

de representação, ele vem afirmar a enorme importância de uma dramaturgia do 

espaço na conceção geral do espetáculo. 



62 
 

 

2.4.1 – Dramaturgia do Espaço 

Através do seu teatro de rua, o Joana realiza espetáculos que procuram a criação de 

uma nova escrita dramatúrgica na construção do seu teatro. 

Os espetáculos em percurso ou itinerantes não se limitam a acontecer num 

determinado local, antes ampliam a conceção do espaço, afirmando a existência de 

novas dramaturgias, incorporando nas diversas cenas os fluxos diários, procurando 

subverter e provocar ruturas nos ritmos quotidianos, “invadindo” os diferentes 

espaços públicos, lojas, cafés, e até mesmos espaços privados, entrando muitas vezes 

em habitações. 

A conceção de um novo espaço cénico é uma das buscas mais determinantes do teatro 

contemporâneo. Ao intervir no desenho físico da cidade, e ao apropriar-se da 

paisagem urbana, esta transforma-se em elemento cénico, incorporando 

simultaneamente o espaço de representação. O teatro de rua vem propor e 

acrescentar uma nova leitura da cidade como dramaturgia, implicando também uma 

nova relação entre ela e o cidadão, que a habita e com a qual se relaciona. 

Deste modo, o teatro de rua do Joana GT afirma a sua especificidade e enorme 

importância na requalificação do espaço público, estando presente de uma forma 

extra quotidiano nos diversos espaços da cidade, produzindo uma nova ordem e 

transportando consigo o desconhecido, o acaso, atraindo e conquistando até aqueles 

que “por acaso” por ali passavam…, porque o teatro de rua é o teatro que se 

“expande” no espaço. 

Paralelamente a esta nova realidade, surge o termo teatralidade que corresponde 

precisamente à passagem do conceito de um teatro dramático e literário para um 

teatro cénico e performativo, refletindo deste modo a independência da cena em 

relação ao drama, enquanto forma narrativa e imitativa. 
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2.4.2 – Dramaturgia do Ator 

Wassily Kandinsky (1866- 1944), introdutor do conceito abstração nas artes visuais, o 

qual apontava para uma realidade não “representacional”, não reprodutiva, afirmava 

que a arte provinha da vontade interior do Ser, e não da mera sensação visual recebida 

do mundo exterior (ARGAN 1995:106) 

Estando de acordo em relação a esta afirmação, considero que as diversas sensações 

visuais poderão ajudar o indivíduo a mergulhar nele próprio, libertando-o da ”mera” 

sensação visual recebida do mundo exterior, porque o mundo exterior contém em si 

inúmeras realidades, que poderão converter-se em pontos de partida para um novo 

olhar, uma nova maneira de agir e de sentir. 

Aliás, um artista como eu o entendo, não poderá nunca deixar-se influenciar 

“meramente” pelo que vê, pelo que ouve, e considero que a sua função é exatamente 

a transformação de uma “mera” realidade quotidiana numa realidade artística. 

O Joana sempre acreditou que através da arte o artista criador ligar-se-ia às forças 

invisíveis do cosmos, e sempre colocámos este conceito ao serviço da criação dos 

nossos espetáculos, ao serviço da criatividade dos diversos intervenientes na sua 

conceção e elaboração. Os signos utilizados ao longo do processo criativo deverão 

refletir, mais do que a experiência de cada um, a sua intuição do mundo, da vida, o que 

vem radicalizar significativamente todo um processo de criação contínua, não “fixado” 

em algo pré-existente e pré-determinado. 

Já em finais do século XIX, havia quem afirmasse que o primeiro objetivo dos 

impressionistas era reduzir a arte à reprodução imediata da sensação da realidade. 

Considero, no entanto, e também de acordo com outros pontos de vista, que o seu 

objetivo nunca poderia traduzir-se no decalque dessa mesma realidade, mas na reação 

despreconceituada e autêntica do sujeito, em contacto direto com ela. Assim é o ator 

do Joana. 
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O ator do Joana, propondo-se a criar e a registar uma dramaturgia própria, começa por 

trabalhar em função da realidade, seja a partir de um simples objeto, de um tema, de 

uma palavra, de um som, de uma situação ou de um elemento musical, atraindo para 

si e para o coletivo diversas reações e pensamentos em liberdade, longe de qualquer 

preconceito, e também a elaboração de múltiplas associações. 

A realização de atos criativos permite o desenvolvimento da capacidade de descobrir o 

não conhecido até então, significando um processo a nível interior e também em 

relação ao outro, tal como a criança que ao realizar um ato criativo, desenvolve em si 

capacidades até então desconhecidas, abrindo-se para novos sentidos e usos na sua 

relação com o que a rodeia. 

Entendo que o desenvolvimento de ações criativas revela o que é inato em todos nós, 

possibilitando a emergência de múltiplas potencialidades, permitindo que nos 

afirmemos como um todo, em termos físicos, emocionais, mentais, intuitivos, 

colocando-nos “ao serviço” de nós próprios e dos outros. 

O ator do Joana afirma-se através da realização de um teatro físico, baseado na 

capacidade de criação e de resposta do corpo aos diversos estímulos, de um corpo que 

é trabalhado como um todo, procurando desenvolver as suas capacidades sensoriais, 

gestuais, os seus impulsos, as suas abstrações. 

Um processo no qual o ator procura encontrar e transmitir as mais variadas respostas, 

ou talvez dizendo de outro modo, as mais variadas hipóteses, dando origem a uma 

dramaturgia que lhe é própria e reveladora de um conjunto significativo de signos e 

símbolos essencialmente não verbais. 

O processo criativo do Joana afirma a igual importância das linguagens cénicas. É assim 

que o ator do Joana age em continuidade, contracenando criativamente com o que 

está à sua volta, como o espaço, os objetos de cena ou o elemento musical, sem 

preocupações psicologistas ou atitudes formais, comunicando em continuidade 

consigo e com o grupo, indo ao encontro do espetador, visando agilizar certamente o 

seu imaginário. 
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Ao afirmar a não submissão do teatro ao texto literário, o século XX veio permitir e 

concretizar uma nova realidade para o ator, traduzida por uma liberdade no 

investimento e procura de um processo criativo que lhe seja próprio e teste muitas 

outras capacidades expressivas. 

Ao teorizar sobre o treino do ator, Eugenio Barba utiliza a expressão “técnicas extra 

quotidianas” do corpo, por oposição às “técnicas quotidianas”, afirmando que estas 

apenas permitem ao ator a utilização mínima das suas energias no desenvolvimento 

das diversas ações, na medida em que o ator tende a responder de uma forma 

automatizada aos diversos estímulos do exterior e que somente as técnicas “extra 

quotidianas”, entrando em rutura com os automatismos do quotidiano, viabilizam a 

sua dilatação e expansão. 

Ao ler este pensamento de Barba, identifico-me imediatamente com ele, na medida 

em que desde sempre o ator do Joana tem como prática habitual “mergulhar “ nos 

diversos fragmentos constituintes desse extra quotidiano, que o inspira e influencia ao 

longo de todo o processo criativo. A partir de um simples movimento do corpo, como 

caminhar, sentar-se, cruzar-se com o outro, fixar o olhar num objeto, num ponto 

imaginário do espaço, o ator criativo do Joana através da “dilatação” do seu olhar, do 

seu sentir, do seu intuir, coloca-se num ponto superior de si próprio, porque o teatro 

enquanto arte significa “transição”. 

E o novo ator é aquele que possibilita o aparecimento de todas as formas de 

teatralidade, ou seja, o ator criativo. O ator do Joana é um ator criativo em 

continuidade, porque procura descobrir e desenvolver a teatralidade do seu corpo, em 

permanente ligação aos outros elementos constituintes do espetáculo, como o 

figurino, a máscara, o próprio espaço de ensaios, e mais tarde o espaço de 

representação, as máquinas de cena, o elemento musical. Em contato com estes 

elementos, o ator vai descodificando e acrescentando outros significados, procurando 

relacionar-se dentro de uma nova lógica com todo o seu ser, através de uma prática 

individual e coletiva, da qual, mais tarde, o espetador também fará parte, diante do 

qual o ator dará continuidade a um processo de partilha, cumplicidade. Procurará, no 

vocabulário de Grotowsky praticar um “ato de desvendamento” (ROUBINE1998:192). 
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2.4.3 – Dramaturgia dos Objetos de Cena, Figurinos e Máscara 

O Joana sempre valorizou a presença dos diversos elementos constituintes de um 

espetáculo, nomeadamente o ator, o figurino, os adereços e o elemento sonoro. Mas 

se tivesse que ”reduzir” esses elementos a um único, nomearia o trabalho do ator 

como o elemento central e fundamental na construção do seu teatro para a infância e 

juventude. 

Com o Teatro de rua, produzem-se alterações significativas, mas que surgem em 

continuidade do processo anterior. O trabalho físico do ator, bem como os aspetos 

visuais e sonoros adquirem uma autonomia própria, no sentido de todos eles se 

constituírem como igualmente importantes, relacionando-se em permanência entre si 

ao longo do processo criativo, engrandecendo-se numa intensidade proporcional ao 

espaço aberto, acentuando o carácter visual dos espetáculos. 

Um dos exercícios utiliza a apropriação de objetos do quotidiano, a partir dos quais se 

procura construir e revelar novos significados, ampliando ou alterando de outro modo 

a escala, no sentido de fornecer não os objetos em si, mas a sua aparência, retirando-

os de um contexto realista e ilustrativo. 

 Nesse sentido aproximamo-nos de alguns dos processos artísticos dos surrealistas que 

não valem tanto pelo que explicitamente manifestam, mas pelo que implicam, tal 

como num sonho, evocando a realidade que se manifesta através do inconsciente, 

produzindo uma nova realidade. 

Charles Dullin (1885-1949), ator e fundador em 1921, do Atelier - Laboratório de 

pesquisa dramática, convocava os diversos elementos cenográficos, atribuindo-lhes 

uma enorme importância para a construção dos seus espetáculos, na medida em que 

eles permitiam ao ator o desenvolvimento de outras linguagens artísticas. 

A ampliação dos objetos de cena imprime neles uma teatralidade decorrente da 

utilização feita pelos atores, de acordo com o jogo estabelecido, e também do poder 

significativo que lhes é atribuído ao longo do espetáculo. 
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Os adereços, os figurinos, a máscara, as máquinas de cena não pretendem ilustrar o 

que quer que seja, e afirmam-se sobretudo como elementos igualmente interventivos 

no processo de criação, sob o ponto de vista visual e significativo, manifestando-se em 

diálogo permanente, ”contaminando-se” entre si, constituindo-se como um veículo de 

pesquisa para a ação transformadora dos atores, enfatizando o caráter subjetivo e 

imaginativo dos seus criadores e posteriormente dos recetores, imprimindo novos 

significados e participando numa visão global do espetáculo. 

No Joana, a utilização da máscara não tem como objetivo esconder, camuflar o rosto 

do ator mas ajudá-lo a expressar-se também através dela, a metamorfosear-se e a 

“dar-lhe vida”. 

Mas também o elemento musical e as diversas sonoridades constituem mais uma 

linguagem cénica, interagindo com todos os outros elementos, e constituindo-se 

muitas vezes como ponto de partida para a descoberta de ações, movimentos e outras 

partituras próprias do ator criador. 

Mais uma vez, podemos discernir as diversas opções e os diversos conceitos que 

originam uma realidade artística. E o conceito teatralidade está presente de diversas 

formas nessa realidade. 

Mas para o Joana, o carácter criativo dos seus espetáculos, o seu modo de fazer teatro, 

determina a integração e interação das diversas linguagens cénicas, cabendo a cada 

uma delas a possibilidade de acrescentar e nomear uma outra realidade em que a 

teatralidade está subjacente. 

 

2. 5 – ENCENAÇÃO 

Ao longo da sua atividade artística, o Joana sempre procurou ampliar a sua pesquisa 

aos diversos domínios do quotidiano e da cultura contemporânea, procurando um 

contacto direto com o mundo real e a multiplicidade de abordagens que este suscita. 
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A curiosidade e o interesse com que tentamos descortinar um sentido que possibilite 

uma forte motivação para o início da construção de um novo espetáculo, será decerto 

a mesma com que olhamos os diversos acontecimentos do real, e invariavelmente os 

nossos espetáculos sustentam uma cultura de reflexão a partir de uma realidade 

recuperada e traduzida artisticamente. 

A transferência de situações do real para um contexto teatral permite aos diversos 

criadores do Joana concretizarem diferentes experiências de reconhecimento dessa 

realidade, explorando imaginativamente as consequências artísticas do que vão 

experienciando. 

Deste modo, poderei afirmar que os espetáculos do Joana têm como primeiro objetivo 

provocar a transposição dos limites quotidianos, gerando múltiplas perspetivas de 

reflexão. 

A arte nutre-se naturalmente do imaginário, remetendo para esse imaginário quem a 

olha e quem com ele quer comunicar. Enquanto observadora do fenómeno artístico, 

considero que o que realmente me apaixona é exatamente a possibilidade que uma 

determinada manifestação artística oferece, quando me permite mergulhar nela 

própria de uma forma total. 

A arte permite desenvolver o que provavelmente não poderá ser dito por palavras. 

Promove, no caso do teatro, uma relação de proximidade e intimidade, sobretudo se 

prescinde do palco, aproximando os dois lados intervenientes na ação, ator e 

espetador. 

Mas os mecanismos de perceção ativados num espetáculo de teatro de rua em 

percurso são diferentes daqueles que motivam a presença do espetador num 

espetáculo de teatro em espaço fixo, e o contexto remete exatamente para a 

importância do tempo e do espaço. 

O teatro em percurso ou em espaço fixo determina em parte a perceção que o 

espetador tem dele, objetivada de uma forma total, parcial ou fragmentada, e também 

o que nele é ativado perante uma realidade para a qual foi convocado ou que o 
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apanhou de surpresa. O espaço de atuação torna-se realmente um vetor determinante 

na realização de um espetáculo de teatro de rua, tanto como para quem atua, como 

para quem observa. 

O ator criador encarna o “Ser” imaginário e atuante, e o espetador que observa pode 

optar por ”derrubar” os limites que separam um do outro, fundindo-se na imagem 

teatral. 

Por definição, “Espaço Público” é o espaço comum a todos e de livre acesso, 

comportando diversas finalidades - políticas, sociais, culturais. O teatro de rua é sem 

dúvida um dos instrumentos que determina esta realidade, estabelecendo uma 

relação vital entre a atividade artística e a atividade social, mas como fenómeno 

artístico ele ocupa um lugar extremamente importante ao acrescentar um outro 

sentido à rua, enquanto espaço público e lugar natural de encontro, onde se vivenciam 

as diversas manifestações artísticas. A arte está na rua. A arte está no meio de todos. 

Desde o início, o Joana desenvolveu uma intensa pesquisa de expressão própria, tanto 

a nível dos temas como das formas. A convocação metafórica de diversas questões 

relacionadas com o quotidiano e com a cultura contemporânea permitiram uma 

transposição de olhares que se estenderam em continuidade perante “o aqui e o 

agora”, e que curiosamente vêm refletir-se na forma como elaboramos o nosso 

discurso teatral. 

Não trabalhando com base num texto dramático, elaboramos uma escrita cénica feita 

de fragmentos, indo ao encontro de um quotidiano “desarticulado”, contextualizando 

a presença do “eu” num mundo feito, também ele, de fragmentos. Uma realidade que 

se revela multifacetada e que só poderá ser equacionada, se redimensionada. 

Por isso, os espetáculos refletem esse caráter experimental, que permite a todos uma 

enorme liberdade ao longo do processo criativo, em permanente mutação, porque o 

ato criativo só é criativo enquanto não desistir de se ultrapassar a si próprio e de 

transcender o imediato. Os nossos espetáculos não pretendem explicar conteúdos, 

mas fornecer meios para cada um olhar e ver, e através do imaginário concebemos 

novas realidades. 
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Será que existe uma técnica de representação no Joana? Grotowsky afirmava a 

necessidade de uma formação constante do ator (ROUBINE1998:94/95) e esta 

formação esteve presente nos primeiros anos do grupo, sempre que existiram 

condições financeiras para manter, ao longo do ano, uma equipa a tempo inteiro. Mas 

o teatro de rua vem colocar uma outra questão, que se cruza com a especificidade do 

trabalho do ator. Considero que o ator do teatro de rua deve descobrir, de uma forma 

mais radical, o seu modo de representação, munindo-se das ferramentas necessárias 

para enfrentar criativamente o desconhecido, o que somente uma prática regular lhe 

permite alcançar. 

E sempre que é possível, o grupo mantém a mesma equipa representativa dessa 

prática adquirida, procurando também integrar novos elementos, outros “saberes”, 

fidelizando deste modo novos atores à sua prática de teatro de rua. 

Não existindo propriamente uma técnica, poderei no entanto falar de uma prática 

formativa. A formação do Joana não se traduz no “ensinar a fazer”, mas em estimular 

o ator a percorrer os caminhos insondáveis na procura de uma autenticidade interior e 

ajudá-lo ao seu “desvendamento”. 

O atual método criativo do Joana pressupõe um caminho percorrido em continuidade 

e complementaridade no que diz respeito à descoberta das diversas linguagens cénicas 

significativas do seu processo artístico, à interligação entre elas, incorporando uma 

metodologia específica de preparação e construção dos espetáculos. 

No levantamento de uma nova produção, a criação coletiva está presente, no sentido 

em que todo o Grupo segue atentamente a elaboração das diversas escritas cénicas, 

deixando-se influenciar naturalmente por elas, trocando opiniões e acrescentando 

outras premissas, reveladoras de uma partilha e cumplicidade artísticas, que se 

estendem a todos os intervenientes, objetivando um sistema de criação “polifónica”. 

Poder-se-á também invocar o conceito de “dramaturgia em aberto” na medida em que 

todos são convidados a convergir na construção de uma determinada realidade 

artística, a partir de um processo de elaboração contínua pensado em conjunto, em 

relação ao qual todos os criadores, o encenador, o ator, o criador dos figurinos e 
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máscaras, o criador do espaço cénico e objetos de cena, garantem uma linguagem que 

lhes é própria, embora o vértice esteja na conceção do encenador. 

A presença do encenador surge no Joana GT a parir da década de 90, e Ana Mourato e 

Suzete Bragança passam a alternar a responsabilidade da encenação dos espetáculos, 

mantendo a co autoria dos guiões. 

Antes de se iniciarem as sessões de trabalho com os atores, Ana Mourato e Suzete 

Bragança começam por elaborar um processo de pesquisa que conduza à descoberta 

da ideia principal subjacente à construção do novo espetáculo, a nível das diversas 

abordagens ao tema e da ideia central do espaço cénico, como ponto de partida 

fundamental para a revelação de um novo tempo, em que o teatro continua a ser um 

local de encontro e da soma das diferentes artes. 

A apropriação e o confronto de diferentes valores formais vêm possibilitar novas 

abordagens, acrescentando algo de novo ao que era “supostamente” conhecido. E a 

criação torna-se sinónimo de um novo tempo e de um novo olhar. 

Uma nova produção do Joana surge sempre como uma tentativa original de criação e 

expressão no seio do Grupo, procurando agilizar uma pluralidade de interpretações, 

como garantia de uma verdade que não pretende afirmar-se como única nem parcial, 

própria de um pensamento sistemático e unitário. 

Deste modo, a experimentação afirma-se como o método seguro para a criação dos 

nossos espetáculos, na medida ao que se abre ao que é novo e diferente, e que não 

parte de uma ideia pré formatada, lançando todos os criadores na aventura da 

descoberta. 

O processo criativo do Joana parte essencialmente da ação e não de um conceito ou 

de uma ideia acabada ou pré definida, é antes uma descoberta dinâmica e em 

evolução, em que o resultado final não é previsível. O que se pretende é quebrar o 

real, desorientar os sentidos, subverter as aparências, e a lógica, expressa nas ações 

das personagens, exprime o indizível da vida, e só se alcançará o concreto quando 

entrarem em ação performativa. 
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No entanto, o objetivo do ator do Joana não é “exibir-se” perante o público nem 

anular-se perante ele, ele procura constituir-se como um estímulo permanente e é no 

trabalho individual e também no trabalho de grupo que o ator vai descobrindo uma 

linguagem específica, que reconhece para si próprio, no seio no coletivo, e também 

perante o encenador, até alcançar a sua verdadeira autonomia. 

A estrutura das cenas é feita de fragmentos, de descontinuidades, procurando-se no 

contexto de cada uma os parâmetros da forma. O fragmento relaciona-se diretamente 

com o quotidiano, com a unidade, e também com a multiplicidade das ações que 

emergem da vida. A vida é feita de fragmentos, e os sonhos também, tal como os 

pontos de uma circunferência que dão a ilusão da continuidade do traço. 

O teatro do Joana GT sempre quis aproximar-se da vida, da realidade quotidiana, e 

sempre colocou o seu olhar à disposição de quem olha, sem pretender apresentar 

soluções, uma vez que a arte se faz não “para” a sociedade, mas “na” sociedade, 

também o nosso teatro acontece “na” vida. 

O acaso é mais um elemento estruturante no nosso processo criativo, levando à ação e 

conduzindo à criação. Mas é também a ação que vai criando acasos, que por sua vez 

conduzem a outras ações, permitindo que a criação vá ganhando forma, que o ator se 

revele, que os objetos e as máquinas de cena adquiram significados, que “por acaso” o 

olhar de cada um vislumbrou, imaginou, e realizou. 

Merce Cunningham (1919-2009), bailarino e coreógrafo americano desenvolve uma 

escrita coreográfica centrada na experimentação e no acaso, marcando o início de uma 

nova era para a dança, enquanto fenómeno artístico que age livremente no espaço, e 

na qual “o movimento se refere a si mesmo, e não a algo que lhe seja exterior” (Artigo 

publicado no Jornal O Público em 15-06-2001: (www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/ 

dicionário-merce-cunningham- 1527028). 

O ator criador do Joana não é propriamente um intérprete, ele “finge que finge”: 

enquanto artista, ele cria no momento exato a ação que lhe é própria, encontrando o 

modo específico de desenvolver uma ideia, um pensamento, em que a imagem 

produzida transcende aquilo que ele provavelmente julgava ser. 

http://www.publico.pt/cultura
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Magritte desenhou um cachimbo e colocou como legenda: “Isto não é um cachimbo”. 

 

 

 

Cada criador constrói a sua própria realidade e revela-a perante o outro que a 

perceciona e que, por sua vez, poderá objetivar um pensamento gerador de uma outra 

realidade. 

O ator do Joana é um criador de signos, e antes de se iniciarem os ensaios, Ana 

Mourato e Suzete Bragança reúnem com o cenógrafo e com o figurista, também eles 

criadores de signos originais, agilizando a construção antecipada dos diversos 

elementos artísticos intervenientes e igualmente significativos na criação de uma nova 

realidade, permitindo encontrar correspondências visuais à medida do nosso 

imaginário, resultando daí uma coerência estética, as quais irão estimular e influenciar 

a criatividade do ator na construção de uma partitura própria, também ela original. 

O ator passa a estar perante um objeto artístico, e a perceção que tem dele, antecede 

a própria imaginação, motivando-a, lançando-lhe um novo desafio. Daí, também a 

necessidade de um trabalho sobre si próprio, organizado, inteligente, consciente, de 

modo a que o inconsciente se possa também expressar. 

Já em ação, o ator na procura de uma composição física original, em relação com os 

outros elementos de cena, sem condicionalismos de qualquer ordem estética ou ética, 

e perante o encenador, apoia-se numa verdade interior, procurando visualizá-la e 

objetivá-la, do gesto ao olhar e à ação, sem qualquer tipo de condicionalismo que 

impeça a sua espontaneidade individual e em grupo, organizando-se numa espécie de 

caligrafia fragmentada, mas também ela reveladora de um sentido global. O trabalho 
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coletivo vem completar e engrandecer o trabalho de cada um, acrescentando outros 

significados aos significados já existentes. 

Como encenadora, o meu objetivo primeiro é ”ver” e “escutar”, mesmo que aquilo que 

escute seja o silêncio, e mesmo que aquilo que veja seja a imobilidade. Um simples 

gesto, se verdadeiro, constitui-se como um fragmento de um real que se pretende 

subverter, a que se vão juntando vários “outros”. 

O meu olhar cresce quando sinto que o que olho é interessante. Vou anotando o mais 

pequeno detalhe que evidencie algo maior, que me transporte em direção ao meu 

interior, que suscite a minha imaginação, fazendo-me acreditar que o que se revela 

naquele momento perante mim, revelar-se-á mais tarde perante um público que 

permanece quando sente que algo importante está a acontecer e que algo 

interessante pode surgir a qualquer momento. 

Quando inicio um trabalho de encenação, espero sempre pela transformação. 

Vou anotando hipóteses, certezas, pontos de partida que possam conduzir ao 

desenvolvimento da ação, por mais breve que ela seja, bem como aos relacionamentos 

diversos, pessoais, interpessoais, interespaciais, deslocações, sons diversos, ruídos 

humanos, o que fazer com um sapato roto, o que oiço quando oiço o som de uma 

porta a bater, um grito aparentemente desgarrado. E a este nível, visão e imaginação 

tornam-se sinónimos de uma realidade que não fora ainda desvendada. 

Habitualmente, inicio um processo criativo, tendo já enunciado uma determinada 

escolha musical, enquanto impulsionadora do ato criativo do ator, se “acaso” ela me 

impulsionou anteriormente, no momento em que procurava motivos que 

despertassem a curiosidade e estimulassem a criatividade de todos. 

A música foi sempre considerada pelo Joana como um meio extremamente importante 

na valorização dos recursos criativos, tanto nos ensaios como nos espetáculos, na 

medida em que ela estimula a atividade física e mental do ator, do encenador, e mais 

tarde do espetador. Ela projeta-se no espaço ajudando a criar uma atmosfera propícia 

à transformação. A música impele também à produção da teatralidade do gesto, do 
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movimento, da relação com os objetos, evidenciando uma expressão particular, 

transformando-os numa linguagem cénica atraente. 

E progressivamente, em conjunto com Ana Mourato, vou construindo um guião de 

ações, interligando os diversos fragmentos, como se entre eles existisse uma rede 

invisível que os unisse, criando um fio condutor revelador de um todo e que se afirma 

como um novo ato criativo. O desafio que se coloca ao Joana GT é exatamente o de 

saber conjugar os diversos saberes e os diferentes códigos, afirmando uma visão plural 

e multifacetada do mundo. 

Mas inevitavelmente existem determinados espetáculos que constituem momentos 

fundamentais na história do experimentalismo artístico do Grupo. Deste modo, e por 

diferentes razões, gostaria de nomear e fazer uma abordagem temática e de conteúdo 

em relação às seguintes produções: Debaixo de Mesa (2009), As Criadas (2005), As 

Lebres (2003), As Velhas (1997 e 1999) e Formigas (1996), na medida em que estes 

espetáculos se relacionam com diversas realidades artísticas que sempre motivaram o 

Joana na sua pesquisa, como a pintura, a fotografia, a máscara, as máquinas de cena, a 

arte pública. 

DEBAIXO DA MESA 

A partir da exploração visual e concetual de uma rede de correspondências 

metafóricas na obra de Paula Rego, dos anos 80, e antevendo uma possibilidade de 

intervenção no campo da pintura, o Joana questiona mais uma vez o agir 

contemporâneo. 

Em finais de 2008, o Palácio dos Anjos realiza uma exposição sobre a obra da pintora 

pertencente à coleção Manuel de Brito. A sua pintura revela-se automaticamente 

como um ponto de partida extremamente interessante em termos de investigação 

para a realização de Debaixo da Mesa. 

Como anotou Bessa Luís, «O que é mais interessante em Paula Rego é a sua tendência 

para reconhecer no ato quotidiano um procedimento artístico.» (LUÍS 2008:78). 
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Na realidade, a pintura de Paula Rego constitui-se como uma espécie de repositório de 

formas, sugestões e modos de representação, propiciando uma multiplicidade de 

leituras a partir dos seus quadros, representando animais, figuras humanas e figuras 

meio humanas. O quotidiano, o fantástico, o real imaginário, a grande liberdade 

presente nos traços dos seus desenhos, o seu lado infantil mas não infantilizado, a sua 

narrativa fragmentada, estão presentes de uma forma caricatural e humorística. 

Mas a nossa intenção não era interpretar a obra de Paula Rego, mas sim recorrer às 

suas imagens como ponto de partida, e encontrar nelas os nossos próprios 

significados, as nossas formas de expressão e integrá-los noutras realidades, 

constituindo-se como mais uma tentativa original de expressão, regida apenas pela sua 

própria lei. 

 Na já referida obra Meninas de Agustina Bessa Luís, a autora elabora diversas 

constatações e pensamentos que vieram também influenciar o nosso olhar interior, 

como “gestos de submissão”, “tarefas de pequenos significados”, “elas pintam-se e 

ondulam o cabelo”, entre outros, e refere o traço amoroso presente na série Meninas 

e Cão, mas a nossa opção foi no sentido contrário, e em Debaixo da Mesa o cão torna-

se um objeto utilitário, de submissão e controlo por parte das meninas. 

Tomando como referência a coleção de Manuel de Brito, a obra As Meninas de 

Agustina Bessa Luís e o livro Paula Rego Retratos e Alexandre Melo Estratagemas 

Fabulosos editado pela Galeria 111 em 1990, o Joana opta por estruturar o seu novo 

trabalho constituído por narrativas fragmentadas, a partir das séries “O Macaco 

Vermelho”, “Retratos”, “Meninas e Cão” e “Mulheres Cão”. 
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Debaixo da Mesa  A mesa do atelier 

 

Os elementos centrais em termos cenográficos são um cavalete e uma mesa repleta de 

diversos objetos, muitos deles “prontos” a serem usados, como bonecos, pincéis, 

tintas, desenhos vários, tendo como motivos uma tesoura, uma colher, uma cadeira, 

um patim, uma tela, e ainda sobre a mesa um martelo, uma blusa, a casa do coelho, o 

livro da “hipopótama”, entre muitos outros objetos. 

Sobre o cavalete, uma tela em branco, e ao lado no chão um pote de tinta azul. Estes 

adereços, para além de muitos outros, remetem para um atelier de pintura, 

descoberto ao acaso por personagens também elas “saídas” de um quadro: uma 

“hipopótama”, um coelho sempre pai ou mãe de muitos filhos, uma mulher galo e um 

macaco pintor, personagens que se transformam noutras personagens durante o 

espetáculo e perante o público. 

A mesa foi construída com base no conceito alteração de escala, o que, sendo uma 

característica do Joana, constitui um modo de colocar o objeto artístico ao nível do 

olhar do espetador de teatro de rua, mas no caso deste espetáculo, tivemos também 
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como objetivo tornar possível o desenvolvimento de ações debaixo da mesa, tal como 

a criança que gosta de se esconder debaixo de uma cama ou dentro de um armário. 

Os diversos objetos espalhados pelo espaço e retirados de um quotidiano são 

transformados em cena perante o olhar de um público diverso, e esta transformação 

atrai também as crianças. 

Na sala estúdio do Joana, e antes de os atores iniciarem o período de preparação para 

os ensaios, foram colocadas sobre a parede diversas fotocópias de quadros de Paula 

Rego, constituindo-se como o primeiro “Leitmotiv” à construção do espetáculo. 

Também sobre a parede encontram-se enunciadas algumas frases consideradas 

importantes para a conceção de cenas e personagens: 

- Imagens figurativas com uma forte componente artística 

- Acontecimentos e não ilustrações 

- Dramas humanos, mais ao nível do universo feminino 

- A caricatura 

- Narrativas visuais com base no imaginário infantil 

- A personificação dos animais acentua o carácter satírico da obra 

- A dualidade 

- Bichos/Pessoas 

Paula Rego afirmava que, nos seus quadros, fazia pessoas que eram bichos e bichos 

que eram pessoas. Na verdade, podemos detetar uma certa dualidade na sua obra, e 

as suas imagens não podem ser reduzidas àquilo que parecem equacionar, mas sim ao 

que escondem ou ao que pretendem revelar, de uma forma silenciosa. 

Relativamente à série “O Macaco Vermelho”, considerei como características comuns 

os jogos de poder e domínio sobre o outro e tomei como referência os quadros “O 

macaco vermelho bate na mulher” e “A mulher do macaco corta-lhe o rabo”, porque 

são significativos do denominador comum: ora dominado ora dominador. O ritmo das 

personagens deveria remeter para algo “dramático” mas variado. 

Sobre o cavalete, acompanhando o desenvolvimento da cena “O macaco e a mulher 

do macaco”, via-se o desenho de uma tesoura vermelha. 
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A série “Meninas e Cão” dá origem à cena com o mesmo nome, e mais uma vez 

equacionei como características os jogos de poder e domínio. O desenho colocado 

sobre o cavalete representa uma colher, a colher com que as meninas alimentam o 

cão, como forma de o dominarem e também de se divertirem. O ritmo deveria 

desenvolver-se de um registo mais lento para um mais rápido, manifestando a 

progressão de um prazer originado no domínio sobre o outro. 

Mulheres cão desenvolve atitudes e ações banais, que se sucedem umas às outras e 

através das quais o corpo das personagens revela a dualidade, mulher/ bicho e bicho/ 

mulher, movimentando-se de uma forma extremamente lenta como se estivessem 

manietadas, revelando atitudes próprias de um quotidiano sem surpresas e que se 

arrasta de uma forma banal. 

O desenho exposto no cavalete revela uma cadeira, símbolo de algo que conduz a uma 

certa estatização. 

Sinopse: 

“Espetáculo de Teatro de Rua, livremente inspirado em personagens e histórias da 

pintura de Paula Rego (Séries O Macaco vermelho, Retratos, Meninas e cão, Mulheres 

Cão). 

Um coelho grávido, um galo, um macaco que gosta de tintas e cavaletes, uma 

hipopótama apaixonada por um pincel sujo de azul. Um cão que é cão mas que 

também é gente, e que de vez em quando é só um brinquedo. 

Ora se é bicho que parece gente, ora se é gente que parece bicho. 

No centro de tudo, uma mesa, que tem tudo ou quase tudo, que faz falta aos bichos e 

às “gentes”. Comportamentos animais e temperamentos humanos. O que há de 

humano nos animais e de animal nos humanos. Ora bichos ora gentes, ora gentes ora 

bichos. As suas histórias, partidas, maldades e segredos. 
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Criação que evidencia uma visão caleidoscópica do mundo, plasmada numa 

teatralidade que permite a simultaneidade de acontecimentos, e uma narrativa 

fragmentada no tempo e no espaço. 

Espetáculo de Teatro de rua, antecedido por um percurso”. 

Debaixo da Mesa, espetáculo de teatro em espaço fixo antecedido por um percurso 

estreia em julho de 2009, na cidade de Tavira, integrando o Festival Internacional de 

Teatro de Rua Cenas na Rua, que acabou por reunir um total aproximado de mil e 

duzentos espetadores. 

Posteriormente integra o projeto Teatro em Jardins e Espaços Verdes da Cidade de 

Lisboa, apresentando no Jardim da Estrela uma programação para o público em geral e 

público escolar, nos meses de Julho e Outubro. 

Na cidade de Lisboa, integra a programação Festa no Chiado, organização do Centro 

Nacional de Cultura. A nível de itinerância nacional, está presente na Bienal das Artes 

de Coruche, Festival de teatro de Rua em Portimão, Ciclo da Primavera no concelho de 

Montemor-o-Novo, FESTAE em Évora, Programa Parques Vivos no Barreiro, Santa Cruz 

e Estremoz. No âmbito do Programa Território Artes da Direção Geral das Artes, 

Ministério da Cultura, apresentou-se em Loulé e S. João da Madeira. 

A pintura de Paula Rego é uma pintura próxima da caricatura. As personagens, as 

relações entre elas, os gestos são significativos de um real imaginário, de um 

quotidiano fantástico, características que poderão também ser identificadas nas 

criações do Joana, e que são reveladoras de uma grande liberdade, na medida em que 

Paula Rego desenha a partir dos mais diversos elementos, notícias de jornais, 

acontecimentos de rua, provérbios, desejos. 
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Debaixo da Mesa   Macaco Pintor Paula Rego   Monkey 

 

 

 

AS CRIADAS 

O que nos aproximou da obra de Jean Genet – As Criadas não foi o texto, mas sim 

aquilo a que ele aludia: o poder, a submissão ao poder e o desejo de poder. 

Mas a criação do espetáculo As Criadas está inexoravelmente ligada ao aparecimento 

de um novo elemento cénico - uma máquina de cena - que gera naturalmente uma 

obra de arte pública. 

Esta realidade passa a fazer parte dos espetáculos posteriores do Joana, em que 

invariavelmente um determinado dispositivo cénico afirma uma autonomia e 

personalidade próprias e que vai constituir-se como elemento central, gerador de um 

trama de ações. 

Trata-se, pois, de uma arte pública que vai desencadear um processo criativo, 

conduzindo à construção das diversas escritas cénicas. 
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As Criadas A viagem. O regresso a casa. 

 

O conceito de arte pública cruza-se neste caso, com o facto de um determinado objeto 

artístico se enquadrar no espaço público e interagir com a paisagem urbana à sua 

volta, afirmando-se também como um ato estético que não se conclui com a criação 

do objeto por parte do artista, mas que tem continuidade nos diversos olhares 

estabelecidos por aqueles que a olham posteriormente, ou seja, o público, que pode 

optar por estar perto dela, tornando-se também ele parte ativa de um processo 

criativo. Esta realidade pode também ser sinónimo de Teatro de Rua. 

Com o texto As Criadas, Genet afirma um ato ritual e simbólico, revelador, 

eventualmente, de uma realidade trágica, mas que comporta sobretudo uma 

acentuada teatralidade, visível no comportamento das criadas, em que a admiração e 

o ódio pela patroa parecem incitar obsessivamente à imitação. Embora Esslin no seu 

livro dos anos 60 tenha posto Genet no âmbito do absurdo, pode esta leitura não ser 

hoje a mais interessante ou produtiva para a criação de um espetáculo… 
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Mas o Joana prefere criar situações não trágicas, antes absurdas e surreais, criando 

personagens um tanto ou quanto obtusas nas suas ações, quanto vulneráveis na sua 

humanidade. 

E mais uma vez a construção de um espetáculo fragmentado, em que as personagens, 

os figurinos, as ações, procuram veicular, de uma forma também humorística, 

pensamentos e sentimentos inerentes ao tema central do espetáculo - o poder, a 

relação entre criados e patrões - em que se digladiam os elementos representativos de 

duas classes que se desprezam mutuamente, embora dependam uma da outra e não 

possam dissociar-se… 

Este espetáculo assenta na construção de diversas ações, muitas delas imprevisíveis, 

através de um teatro físico feito de personagens, movimentos, gestos não realistas 

que, contraditoriamente, revelam medo, raiva, sedução, aceitação. Revelam-se muitas 

vezes como gestos furtivos, compassados, repetitivos. E tudo se passa ao longo de um 

dia, porque todos os dias são iguais. 

O espetáculo inicia-se com a viagem, em que as criadas transportam as malas da 

Senhora, conduzindo-a de regresso a casa. E, ao longo do percurso, as personagens 

interagem com o público, questionando-o em função dos interesses da senhora: “A 

Senhora gostava de saber se as obras no museu Guggenheim já terminaram?”, “A 

Senhora gostava de saber qual foi o banco assaltado hoje de manhã em Lisboa?”, “A 

Senhora gostava de saber onde comprou esses belíssimos sapatos?”… 

E a chegada a casa pressupõe o início de um conjunto de tarefas, sempre em função da 

Senhora: a arrumação dos pertences da Senhora em estendais – um importante 

elemento de cena - o banho da Senhora, a refeição da Senhora. 

Para o banho, em cena, mostra-se uma banheira enorme, onde “partes do corpo” da 

Senhora, são lavadas uma a uma, pelas criadas: um braço, uma perna com meia e 

sapato, um bocado de pele arrancada do seu corpo… 

Para a refeição vinham à cena tachos, panelas, batatas, feijões, alhos, alfaces. E não 

faltavam as ordens, os castigos, as raivas, as subtilezas, as invejas. 
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No final do espetáculo algumas das criadas optam por abandonar a Senhora, mas há 

uma que permanece com a Senhora, na esperança de também ela um dia se 

transformar em Senhora… O poder interrompido ou o poder em continuidade? 

O espetáculo As Criadas apresenta-se com uma forte visualidade, o que, de resto, é 

reforçado pela forma como a Senhora é levada à cena. De fato, ela surge como uma 

presença “virtual”, representada como um objeto, apontando assim para a sua 

condição de máquina de cena, significando uma realidade maquinal e, portanto, não 

humana. 

Os opostos estão presentes nas atitudes, nos olhares das personagens. São, afinal, 

figuras humanas em confronto com uma realidade simbolicamente representada por 

um ser mecanizado. O elemento sonoro é mais uma vez essencial na construção 

dramatúrgica do espetáculo. Ele está sempre presente nas palavras soltas, nas 

gargalhadas da Senhora, nas ordens da Senhora, objetivadas por um amontoado de 

palavras que não se entendem e que apenas se adivinham pelas reações das criadas, 

que vão balbuciando alguma coisa, mas num registo não entendível. 

As personagens caminham de uma forma automática, silenciosa, e os figurinos e as 

máscaras das criadas, semelhantes entre si sugerem a massificação de uma classe. 

O final do espetáculo é revelador de uma ambivalência do ser humano, apontando 

para os que optam por continuar nessa condição, que parece dominá-los, e os que 

optam por abandonar uma realidade que se pretende ver transformada. 

Sinopse 

“Uma senhora de estranhíssima aparência... Um bando de criadas sempre à volta da 

senhora em frenesim. As ordens, desejos, fúrias e medos da senhora. A viagem. A 

carga. As malas da senhora. A mala dos sapatos, a mala dos casacos, a mala das luvas. 

É preciso engraxar todos os sapatos da senhora. É preciso escovar todos os casacos da 

senhora. É preciso cuidar, alimentar, proteger, distrair a senhora dos seus aloucados 

medos”. 
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As Criadas, espetáculo de teatro em espaço fixo, antecedido por um percurso, estreou 

em Julho de 2005 no Jardim da Estrela. 

No âmbito do projeto do Grupo Teatro em Jardins e Espaços Verdes da Cidade de 

Lisboa, o espetáculo tem sido apresentado no Jardim Vasco da Gama, na Quinta das 

Conchas, no Jardim da Parada e no Jardim do Príncipe Real. No âmbito do projeto 

Teatro à Solta, o espetáculo é também apresentado no Chiado/ Rua Garrett. 

A nível de itinerância nacional é apresentado em Oeiras, Nazaré, Paredes, Festival 

Mimarte em Braga, Ciborro e S. Geraldo, concelho de Montemor-o-Novo – Ciclo da 

Primavera. 

 

As Criadas O banho da Senhora 

 

 

AS LEBRES 

O que começou por nos aproximar de Francesca Woodman, foi o seu olhar sobre um 

quotidiano fragmentado, a preto e branco, talvez em busca de uma essência da qual, 

muitas vezes se tornava protagonista. 
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Tudo para ela constituía motivo de reflexão: pessoas, roupas, objetos, anotando tudo 

o que a atraia, que a intrigava, e sobre o que, posteriormente, iria desenvolver uma 

ideia, prolongando-se essa ideia num registo fotográfico. 

 

In Francesca Woodman:44 

 

Ela gostava também de fotografar espaços abandonados, decadentes, recortando 

paredes e portas, imprimindo nas suas fotografias um carácter simbólico, 

representacional, ficcional, mas ao mesmo tempo real, mas um real até então 

desconhecido ou desvalorizado. 

Ao visitar a exposição Francesca Woodman apresentada no Centro Cultural de Belém, 

entre 22 de Janeiro e 11 de Abril de 1999, fiquei fascinada pela possibilidade de eu 
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própria sentir que poderia participar como espetadora, de uma realidade que me era 

transmitida, e que até hoje transporto comigo, na minha memória, no meu 

pensamento, até no meu próprio corpo. 

Mas apenas em 2003, surgiu a oportunidade de o Joana poder adotar um olhar a partir 

do olhar de Francesca Woodman, e a nossa escolha incidiu sobre uma fotografia que 

representava uma figura humana com cabeça de lebre encostada a uma casa, não sei 

se vazia se abandonada. 

Perante essa imagem, o primeiro pensamento concreto foi: meio humano meio lebre. 

Lebre. Corrida. Consumismo. 

Após a leitura do artigo “Sobre Fotografia – Susan Sontag”, publicado no site 

“Fotojornalismo.Unicap” (a que acedemos 4 de Novembro de 2009), retirei dele alguns 

conceitos reveladores do trabalho da escritora sobre fotografia: 

- […]”ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas 

ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos direito de observar”. 

- […]”As fotografias podem angustiar, mas a tendência “estatizante” da fotografia é tal 

que o meio que transmite a angústia termina por neutraliza-la”. 

- […]”a fotografia é uma miniatura da realidade”… 

O espetáculo As Lebres surge como um novo momento criativo na história do Joana, 

na medida em que a nossa atenção passou para a obra do “outro” ligada neste caso, à 

fotografia, enquanto impulsionadora de um olhar em comum e transformador sobre o 

real e o quotidiano, e citando parcialmente Susan Sontag: “ Tudo existe para terminar 

num ato criativo.” 

A elaboração deste espetáculo surge em função de uma realidade significante de uma 

sociedade de consumo, da corrida desenfreada à acumulação de bens provisórios ou 

definitivos, controladores e inibidores de uma liberdade individual e coletiva. 

O espetáculo inicia-se com um percurso que antecede a chegada à “Terra da 

Abundância”, onde tudo é possível adquirir. As personagens - as Lebres - transportam 
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às costas provavelmente o único bem que restou de um passado que pretendem 

renegar: um sofá, uma grade de cama de ferro, uma banheira, uma gaiola com meias, 

escova de dentes e uma fotografia e ainda uma antena parabólica. 

O espaço cénico, procurando evocar aspetos visíveis de uma sociedade de consumo 

está ocupado por diversos contentores metálicos, em direção aos quais as 

personagens correm desenfreadamente, porque uma nova realidade está finalmente 

perante elas. 

Movimentos convergentes e divergentes, sons que exprimem diversas emoções 

perante a visão dos bens de consumo, embalagens diversas, garrafas de água, copos, 

latas, roupas, telefones, matrículas de automóvel, pacotes de cereais, guardanapos, 

baldes e vassouras, toalhas de mesa, panos de pó, refrigerantes. 

Os movimentos são apressados e rápidos, enquanto tentam comunicar uns com os 

outros através dos telefones, mas, a pouco e pouco, um fio muito comprido acaba por 

os envolver, imobilizando-os. 

Alimentam-se sofregamente, enquanto vão deitando para o chão as embalagens 

vazias. 

Em simultâneo, iniciam ações de limpeza, desenrolam-se tapetes, lava-se o chão. 

Varrem desordenadamente tentando restabelecer uma ordem perdida. Mas é 

impossível qualquer limpeza, pelo que, em pânico, fogem da “Terra da Abundância”. 

A construção física das personagens foi minuciosamente trabalhada, no sentido de 

possibilitar o desenvolvimento e a estruturação das suas capacidades físicas, 

emocionais e mentais, anunciadora de contrastes, pronunciadora de oposições e 

vivencias, perante um real incontrolável e um quotidiano gerador de atitudes 

desarticuladas, indefinidas, como ter e não ter, querer e não querer, gostar e não 

gostar, controlar e a impossibilidade de controlar. 

Novamente um processo artístico que se baseava na teatralidade dos diversos 

elementos cénicos, na teatralidade do ator desenvolvida a partir da máscara, do 
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manuseamento de objetos diversos, da agilidade física e sonora, considerados 

elementos estruturantes de uma escrita geométrica no espaço maior da rua. 

Sinopse 

“Este espetáculo aborda de forma humorística a correria desenfreada do dia-a-dia. A 

loucura do ter, do consumir do usar e deitar fora. O lixo que se torna incontrolável. 

Cinco lebres decidem mudar de vida. A viagem solitária de cada uma delas. A chegada 

de todas à Terra da Abundância”. 

As Lebres, espetáculo em espaço fixo, antecedido por um percurso, estreou em 

Outubro de 2003, no espaço frontal à Livraria Bertrand, na R. Garrett, Chiado, 

integrando o projeto Teatro à Solta. 

Esta produção teve uma carreira curta, com 33 atuações, apresentadas na cidade de 

Lisboa, concelhos de Montemor-o-Novo e Vila Franca de Xira. 

           

 

As Lebres A refeição 

 



90 
 

AS VELHAS 

 

 

Em 1997, com a inclusão de um novo espetáculo de rua do Joana GT nas Festas da 

Cidade de Lisboa, surgem as condições e a oportunidade de realizar uma nova 

produção, concebida para ser apresentada no Jardim do Príncipe Real, aos domingos 

do mês de Julho. 

A ovelha Dolly, primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula 

adulta, nasceu a 5 de Julho de 1996, mas os cientistas só tornaram pública a 

experiência em 22 de Fevereiro de 1997, e o fenómeno da clonagem transforma-se 

num tema de interesse geral ao longo do ano. 

Ana Mourato criara anteriormente a personagem - A Velha - na performance de rua A 

correr atrás do chapéu da velha, e surge então a ideia de clonar essa mesma 

personagem a partir da reprodução da máscara utilizada pela personagem original. 

Trabalhando com uma equipa de 18 atores, criam-se 15 “velhas”, personagens 

individualizadas, vestidas de negro e utilizando uma máscara comum, inspiradas na 

figura tradicional da mulher portuguesa. 

Tal como na produção anterior Formigas, Ana Mourato e Suzete Bragança 

asseguraram numa primeira fase de criação, a conceção e definição das personagens 

do novo espetáculo As Velhas. 

Mas, se no espetáculo Formigas, a criação de cada personagem era individual, 

apresentando características diferentes a nível da composição física, movimento, 

gestualidade, ritmos e sonoridades, a ação teatral desenvolvia-se através do grupo, na 

medida em que o conjunto era formado por todas as formigas representativas de uma 

entidade coletiva e única, em luta e em relação com o espécime humano, 

representado por Josefina, a mulher sem-abrigo, enquanto no espetáculo As Velhas, 

cada uma das personagem era oriunda de uma história e de um universo diferentes, 
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embora se verificasse a utilização da máscara, como elemento comum, sugerindo a 

clonagem. 

Cada personagem viveria dois momentos distintos no espetáculo. Numa primeira fase, 

cada uma atuaria no interior de um espaço cénico próprio, desenvolvendo uma ação 

solitária, reveladora de um universo particular. A partir de uma definição genérica 

estabelecida no guião, o trabalho de composição de cada personagem constituiu um 

processo solitário de cada ator, em diálogo com a encenadora. 

A segunda parte do espetáculo iniciava-se com sonoridades do músico compositor 

alemão Stockhausen, que sugeriam o arrastamento das personagens do seu espaço 

cénico individual para um espaço cénico coletivo, como metáfora de alguém que foi 

raptado ao seu quotidiano e conduzido para dentro de um filme mudo, através de uma 

multiplicidade galopante de ações, pontuadas por um som Ragtime. 

A máscara, realizada em cartão, influenciou toda a construção do espaço cénico, que 

foi também concebido em cartão. E na cena final, é nítida a alusão à clonagem e à 

ovelha Dolly, pelo fato de todas as personagens, dançando ao som de música techno, 

transportarem à frente um corpo de ovelha desenhado em cartão, ficando somente 

visíveis os rostos com suas máscaras uniformes, e as pernas e os braços dançando 

aloucadamente. 

 O espetáculo terminava com o aparecimento de uma velha motard, em camisa de 

dormir e usando rolos na cabeça, desenvolvendo uma ação, na qual raptava o maestro 

que estivera presente durante todo o espetáculo, tocando Ragtime no seu piano de 

cartão. E em simultâneo, todas as outras “velhas” abandonavam o jardim, tentando 

apanhar boleias nos carros, táxis, autocarros e elétricos que passavam naquele local. 

Embora tenha registado uma grande afluência de público em todas as atuações, 

destaques nos telejornais, e em outros meios de comunicação, esta primeira versão de 

As Velhas teve uma carreira relativamente curta, por questões evidentemente 

logísticas, devido ao número elevado de atores envolvidos, tendo unicamente 

realizado mais duas apresentações em Cascais e Loures. 
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Em Outubro de 1998, após o encerramento da Expo 98, no âmbito da qual o Joana GT 

apresentara o espetáculo Mafamagafa, na sequência do convite realizado a Suzete 

Bragança para a realização de uma criação original a ser incluída na programação 

portuguesa prioritária Verdes Anos, o Departamento de Espetáculos do Parque Expo 

dirigiu ao grupo um convite para a criação de um pequeno espetáculo de rua, 

integrando o Programa de Animação a decorrer no Parque das Nações durante o fim - 

de - semana, nos meses de Novembro e Dezembro desse mesmo ano. 

AM e SB decidiram então “recuperar” cinco das quinze personagens do espetáculo As 

Velhas apresentado em 1997 e criar um novo guião, avançando para o que 

denominaríamos como a segunda versão de As Velhas. O espetáculo foi apresentado 

com êxito, tornando-se percetível a sua grande capacidade de comunicação. 

Em 1999, o Joana vai então ter a oportunidade de poder desenvolver uma intensa 

atividade, após a recuperação de um subsídio anual atribuído pelo IPAE, apoio esse 

com o qual já não contava desde 1990. O Grupo sedia-se de imediato no Edifício 

Interpress no Bairro Alto, arrendando um espaço para escritório e produção, uma sala 

estúdio para criação, ensaios e outras atividades, e também um espaço para 

armazenamento de material. 

 Na programação para 1999, para além da atividade a desenvolver a nível nacional, 

desenha-se o Projeto Teatro À Solta, projeto de intervenção local, abrangendo o Bairro 

Alto, Chiado e Baixa Lisboeta, e no mês de Julho, iniciam-se as intervenções de rua 

com personagens “à solta” por aqueles locais da cidade, protagonizadas pelas “velhas” 

em interação com os recursos físicos e sociais das zonas abrangidas. Estas atuações 

realizaram-se de Julho a Dezembro, e em cada mês foi apresentado um guião 

diferente, tal como uma história ficcionada apresentada por capítulos e vivenciada ao 

longo do tempo pelas mesmas personagens. 

O espetáculo de teatro de rua em percurso e em espaço fixo As Velhas transforma-se 

rapidamente num símbolo de criatividade artística enquanto gerador de múltiplas 

vivências transpostas do mundo real, em que as personagens se revelam em situação 

de jogo permanente, traduzido de uma forma grotesca. 
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As diversas reações de um público presente nas ruas e lojas de Lisboa, a divulgação 

processada através dos meios de comunicação e algumas reportagens televisivas 

constituem um poderoso meio de divulgação e o grupo começa a receber inúmeros 

convites para atuar em festivais. 

A nível nacional, o espetáculo As Velhas é convidado a estar presente nos seguintes 

Festivais: Imaginarius Festival Internacional de Teatro De Rua (Sta. Maria da Feira), 

Mimarte Festival de teatro de Braga, FIAR Festival Internacional de Artes de Rua 

(Palmela) Festival Internacional de teatro da Guarda, Festival de Teatro de Rua de 

Lamego, Festival de Teatro de Vila Real de Santo António, Festival do Humor 

(Guimarães), Festival de teatro Cómico da Maia e Esta 2000. 

A nível internacional, o Joana foi novamente convidado a representar Portugal no 

Festival Internacional de Teatro de Rua da União Europeia em Bangkok, e atuou no 

Festival Internacional de Londrina no Brasil, Expo de Hannover 2000 - Semana do 

Ambiente (Julho 2000) e Semana de Portugal (Outubro 2000), apresentando-se no 

recinto da Expo e no Pavilhão de Portugal e ainda Expo Zaragoza 2008. 

Para além da participação em festivais nacionais e internacionais, este espetáculo foi 

apresentado nos concelhos de Évora, Beja, Coimbra, Montemor-o-Novo, Tomar, 

Estremoz, Santarém, Almada, Alpiarça, Borba, Óbidos, Alcanena, Moita, Vila Franca de 

Xira, S. Pedro do Sul, Vouzela, Lamego, Mangualde, Torres Vedras, Sesimbra, Mértola, 

Nazaré, Penamacor, Valongo, Moura, Estarreja, Viseu, Aveiro, Lisboa, Sintra, Abrantes, 

Caldas da Rainha, Proença-a-Nova, Peso da Régua e Cascais. 

As Velhas revela-se como um espetáculo de enorme importância no historial do Joana 

GT, pela sua imensa capacidade de comunicação com o público e recriação constante, 

produzindo novos guiões, de acordo comos diferentes contextos em que aparecia, em 

diálogo e interação com os recursos locais, e ainda pela dimensão do seu raio de 

itinerância. A nível nacional foi apresentado em 35 concelhos, e a nível internacional, 

realizou atuações em três continentes. 
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As Velhas 

 

 

FORMIGAS 

Em 1995, a convite da Câmara Municipal de Cascais, o Joana concebe uma 

performance de rua intitulada Há Bichos na Areia! na qual surge a personagem 

Formiga carregando às costas uma sandwich gigante de queijo e alface. 

Ana Mourato realiza uma pesquisa sobre o universo das formigas, a partir de duas 

obras de ficção científica pertencentes a uma trilogia da autoria do escritor e jornalista 

francês Bernard Weber (1961-) Formigas e O Dia das Formigas, publicadas 

respetivamente em 1991 e 1992, nas quais o autor coloca em confronto duas 

sociedades desconhecidas entre si, o mundo das formigas e o mundo dos humanos, 

interrogando-se sobre o futuro de cada uma delas. 
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Desta pesquisa surge a ideia do levantamento do espetáculo de teatro de rua 

Formigas, cuja proposta foi apresentada à Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo 

de integrar a programação Festas da Cidade de Lisboa 1996. 

Tendo sido selecionada pela autarquia, o Joana avança para um projeto algo 

ambicioso, submetido a uma criação plástica de alguma dimensão, e que inclui a 

participação de dezassete atores, onze profissionais e seis elementos que 

frequentavam na altura o curso de Iniciação ao Teatro, realizado na sala estúdio do 

Grupo. 

O Jardim S. Pedro de Alcântara revela-se como o espaço ideal para a estreia desta nova 

produção, e esta escolha vem naturalmente determinar o seu resultado final. A 

cedência de um espaço para camarim da Associação Abril sediada em frente daquele 

jardim, vem também possibilitar a conceção de um determinado guião de ações em 

percurso. 

A encenação deste espetáculo inclui dois tempos diferentes mas complementares. 

Formigas inicia-se com a chegada ao espaço de dez personagens, que ocupam diversos 

pontos do jardim, desenvolvendo ações, através das quais o público e os transeuntes 

eram desafiados a entrar numa situação de jogo, surpresa, absurdo e humor. 

Inesperadamente, surgia uma barulhenta carripana que irrompia no espaço, carregada 

de múltiplos adereços, donde saltavam duas personagens clownescas que 

“despejavam” em cena Josefina, personagem humana, mulher sem-abrigo. 

Posteriormente visualizavam-se seis formigas carregando às costas objetos do 

quotidiano, ampliados gigantescamente, como um tremoço, uma chinela, uma maçã já 

meio roída, um cotonete, uma sandwich, uma rolha de garrafa de champagne, 

configurando uma realidade que estaria entre o real e o surreal. 

Unicamente atentas à sua rotina, as Formigas começavam por atravessar a rua, 

obrigando autocarros a paragens bruscas, alterando o fluxo normal dos transeuntes e 

automóveis com condutores sorridentes que buzinavam acaloradamente. 
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Afinal, trata-se de uma realidade local que determina o confronto entre o artista e o 

cidadão comum, possibilitando uma vivência que rompe diretamente com os cânones 

comuns do quotidiano, e da qual podem emergir novas dramaturgias. 

Mas é a chegada das formigas ao jardim, que determina exatamente o início da ação 

principal, agilizando uma nova maneira de contar uma velha história de 

relacionamento, confronto e dependência entre humanos e formigas. 

 

 

 

 Formigas 

 

O espetáculo termina com a personagem humana em total desalinho e desorientação 

a questionar-se repetidamente: “ Os homens são mais fortes que as formigas? As 

formigas são mais fortes que os homens?”. Simultaneamente, as personagens não 

humanas, ou seja, as formigas, abandonavam o espaço cénico, e cada uma delas, 

transportando o seu gigantesco adereço, desaparecia num dos vários táxis que em fila 

aguardavam já aqueles estranhos clientes. 
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Na estreia deste espetáculo realizado em percurso e em espaço fixo, esteve presente 

um público numeroso e ainda diversos elementos da comunicação social. 

Ainda em 96, Formigas participou com duas atuações no Verão de Cascais, e em 

Dezembro cumpriu uma carreira de vinte atuações, integrando uma programação do 

Centro de Pedagogia e Animação. Posteriormente, foi apresentado no Parque Expo, 

em Lisboa, e a nível nacional, percorreu diversos concelhos do país. A nível 

internacional, representou Portugal no Festival de teatro de Rua da União Europeia em 

Bangkok, ano 2000. 

Como já referi anteriormente, desde o início da sua atividade, o Joana GT realizou com 

alguma assiduidade performances de teatro e animação de rua, que se constituíam 

genericamente como ações de divulgação e sensibilização de públicos ao espetáculo 

que mais tarde aconteceria em recinto fechado. 

Mas este espetáculo é particularmente importante no processo evolutivo do Grupo, e 

afirma-se como ponto de viragem fundamental na sua trajetória artística. Ele 

representa uma nova realidade teatral, na medida em que objetiva a sua primeira 

criação de teatro de rua, onde se desenharam traços dramatúrgicos diferentes ou 

ampliados, em relação às suas anteriores criações, concebidas para serem 

apresentados maioritariamente em espaços fechados. 

A largueza da rua determinou o acentuar da plasticidade da cena, e da fisicalidade do 

ator, iniciando-se o uso recorrente da máscara, reveladora e atuante na composição da 

personagem, acentuando as técnicas físicas de interpretação. 

Se desde sempre o Joana GT realizou espetáculos que interessavam a um público de 

todas as idades, ao optar pelo espaço público da rua, do jardim e da praça, o seu 

público passou definitivamente a ser multigeracional. 
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Formigas 
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Apêndice 3 - Espetáculos produzidos 
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Apêndice 5 - Listagem de concelhos de actuação (1978/2014) 

 
 
 



116 
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Apêndice 7 - Imagens de Espetáculos de Teatro para a Infância e Juventude* 

 

Ó MÃE DEIXA-ME IR VER O AI AI MINHA MACHADINHA (1978) 

 

Atores: Ana Mourato, Jorge Sacadura, Suzete Bragança, Teresa Garcia 
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BRINQUEDO, FURUNFUNFEDO, MISERICUNTEDO (1979) 

 

 

Atores: Joaquim Castro Caldas, Leonardo Melo, Suzete Bragança 
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 ALZIRA, ELVIRA E CARLOTA (1980) 

 

 

Atores: Suzete Bragança, Teresa Garcia 
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OH MÃE OLHE EU! (1982) 

 

 

Atores: Bibi Perestrelo 
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HISTÓRIAS DE GENTE CRESCIDA, CONTADAS POR GENTE A CRESCER (1982) 

 

 

Atores: Ana Mourato, João Romão, Suzete Bragança 

 



123 
 

ATÉ OS GATOS VÊEM (1984) 
 

 

Atores: Ana Mourato, Suzete Bragança 
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Ó MÃE DEIXA-ME IR VER AS OUTRAS MÃES (1985) 
 

 
Atores: Ana Mourato 
 

 
 



125 
 

O VARREDOR DE LÁGRIMAS (1987) 

 

 

UMA HISTÓRIA DE AMOR (1988) 

 

Atores: Ana Mourato, Bibi Perestrelo, Suzete Bragança 
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Apêndice 8 - Imagens de Espetáculos de Teatro de Rua* 

 
MAFAMAGAFA  EXPO 98 

 

Atores: Adriano Carvalho, Ana B, Ana Mourato, Anabela Mira, Bibi Perestrelo, Fernando 
Ascensão, Joana Dionísio, João Joanas, Nuno Góis, Teresa Araújo 
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DE PASSAGEM. E NADA DE OLHARES ROMÂNTICOS (2000) 

 

Atores: Ana Mourato, António Jorge, Cristina Costa, Nuno Góis, Ricardo Moura, S.Bragança 
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SANTO ANTÓNIO SANTO ANTONINHO (2000) 
 

 

Atores :   Ana Mourato, António Jorge, Bibi Prestrelo, Cristina Costa,Joana Dionísio, João Jonas, 
Nuno Góis, Ricardo Moura 
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MEU FILHO MANUEL (2004) 
 

 

Atores:Cristina Costa, Joana Pupo, Patrícia Yuan, Paulo Lima, Suzete Bragança 
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UNA DUNA (2006) 
 

 

Atores: Ana Mourato, Miguel Cunha, Patrícia Yuan, Pedro David. 
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DONA GATAFUNHA E O RESTO DO MUNDO (2007)  
 

 

Atores: Frederico Amaral, João Ventura, Pedro David, Suzete Bragança 

 

 



133 
 

E AGORA SENHOR GILBERTO? (2008) 
 

 

Atores: Hugo Gama, Maria João Pereira, Pedro Estima 
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Apêndice 9 – Figurinos e Material de Divulgação 

 
Figurinos e Adereços: Rita Cardoso Pires 
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Cartaz
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Flyers 
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AS VELHAS 
Cartaz 
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Flyers 
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AS CRIADAS 
Figurinos e Máscaras: Inês de Cravalho 
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Cartaz 
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Flyers 
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DEBAIXO DA MESA 
Figurinos e Máscaras: Inês de Carvalho 
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Convite 

 

Flyer 

 
 


