
V Congresso Internacional de Psicanálise sobre Violência, Culpa e Ato

Eixo Temático: A instituição para além do principio do lugar 

Oficina: Teatro de Rua – Arte (a)lugares. 
Artur Almeida Junior 

arturufrb@hotmail.com 
Universidade de Pernambuco- UPE. 

OFICINA DE TEATRO 

Esta oficina é destinada a qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos e queira ter um contato 

inicial com o teatro. Acontecerá no dia 02 de Junho de 2016. Como parte do cronograma de 

atrações do Congresso. Terá duração de duas horas e sua inscrição será totalmente gratuita.  

 Proporcionará vivências com o universo teatral. Será trabalhada a desinibição, o jogo 

dramático, a improvisação, a expressão corporal e vocal, a interpretação e a criatividade, através de 

pequenos experimentos cênicos que, na conclusão da oficina, serão mostrados ao público. 

A Oficina: Teatro de Rua – Arte (a)lugares?  Abordará os princípios básicos do teatro com 

a perspectiva que a rua seja palco de um teatro que se assuma como um constante repensar da 

sociedade, motivando uma releitura da vida cotidiana. Investigará o movimento, o gesto e a voz 

para a ampliação do corpo do ator/espectador e a ocupação da cidade. Visa proporcionar 

experimentações de linguagens para o desenvolvimento de personagens, situações, fábulas. 

Trabalhará elementos e recursos que auxiliam a criação poética da cena na rua.  

Sobre o teatro de rua, pode dizer que é um fazer teatral que possui sua gênese na 

antiguidade. O teatro em si nasceu no espaço aberto. Desde a Grécia Antiga colocou na cena os 

problemas da polis e dos cidadãos. Teatro e cidade sempre foram ligados, numa relação amigável 

ou conflituosa, mas um sempre se serviu ou serviu ao outro durante vários séculos. 

Profissionalizou-se no Renascimento e seguindo a burguesia criou-se o espaço teatral restrito ao 

edifício teatral que acabou sendo uma forma de elitizar o teatro. 

O teatro de rua ocupa as áreas abertas fazendo delas seu espaço cênico. No entanto, esses 

lugares são dotados de significados, inscrevem parte da história da cidade, portanto, devem ser 

pensados em toda a sua amplitude para que possam ser bem utilizado. Tal modalidade de teatro é 

uma interferência no espaço e ao interferir, re-significa o espaço, tornando-o propício a fruição. 

Assim, com tal oficina objetivo habilitar os participantes na estética do teatro popular, oferecendo 
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subsídios (técnicas e estratégias) para o teatro de rua, além de encerrar o processo com uma 

montagem final.
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