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Resumo 

O presente artigo pretende tratar do teatro de cultura popular como forma de 

comunicar às crianças, nascidas e criadas em meio a um Brasil americanizado, as 

tradições brasileiras. A partir da trajetória da Companhia da Tribo, são analisadas a 

importância de compreender nosso folclore para evitar a espetacularização do mundo, 

relacionando com a teoria de Guy Debord, e o fazer teatral como troca de saberes, a 

partir da ótica de Paulo Freire em Extensão ou Comunicação?. Ao fim, conclui que o 

teatro, em conjunto com a folkcomunicação, é um caminho para o contra-agendamento, 

permitindo a retomada das raízes brasileiras pela nova geração.   
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Introdução 

               A fusão das tradições culturais e religiosas de índios, negros escravos e 

portugueses, no Brasil-Colônia, dava origem ao que hoje chamamos de cultura popular 

brasileira. As manifestações, apesar de contarem com um autor inicial, foram 

apropriadas e recriadas pelo povo, tornando-se algo coletivo, de responsável 

desconhecido. Os atos apresentam funcionalidades específicas em seu primeiro 

momento, por isso são apreendidos pelas comunidades, que os utilizam para funções 

ritualísticas, de protesto, entre outras. Porém, as práticas, passadas principalmente pela 

oralidade e literatura de cordel - formas mais acessíveis à maioria dos grupos -, têm, 

comumente, seus significados diluídos com o passar do tempo. 

A consolidação dos cultos por meio da tradição - conquistada pela aceitação 

coletiva, tornando-os normativos - é, segundo o dicionário de Câmara Cascudo (2010, p. 

240), o folclore. Esse termo fora enunciado pela primeira vez por William John Thoms 
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em 1846 nos Estados Unidos, definindo o saber popular
4
 (folk - povo | lore - sabedoria). 

Ao analisarmos a Carta do Folclore Brasileiro, podemos assumir que esse é um 

integrante da Antropologia Cultural, responsável pelo estudo pleno da vida popular, nos 

aspectos de matéria e espírito. 

 Renato Almeida
5
, define o folclore como um fato presente, com mutações 

contínuas. A tradição do povo deve ser utilizada como forma de compreender a 

atualidade, mas não como fato concreto e eterno. Logo, para o estudo da cultura popular 

é necessário entendê-la como uma realidade fluida e viva. A Companhia da Tribo, 

fundada em 1996 pelos atores Milene Perez
6
 e Wanderley Piras

7
, agrega tal conceito à 

sua proposta, ao adaptar histórias, corporeidades e cultos típicos do nordeste e dos 

grupos indígenas do país para o contexto paulista urbano. Dessa forma, visam levar às 

crianças, por meio de peças infantis, o folclore e a trajetória histórico-cultural brasileira, 

sem se distanciar excessivamente da realidade na qual a montagem se insere.   

 A grande mídia, porém, acaba por não tratar das manifestações populares e seu 

papel na sociedade contemporânea, mantendo foco nos temas mercadológicos que 

usualmente compõe a agenda setting. Dessa forma, o folclore entra na espiral do 

silêncio - teoria comunicacional proposta por Elisabeth Noelle-Neumann. Nesse 

cenário, a folkcomunicação surge, com Luís Beltrão como expoente, visando narrar a 

tradição por meio de almanaques
8
. A medida é uma forma de engajamento para inserir o 

assunto na esfera pública. A Carta do Folclore Brasileiro, feita pelo Comissão Nacional 

do Folclore, também busca garantir a preservação das tradições, por diferentes frentes - 

da comunicação em massa à educação -, alinhando-se com os princípios de Hannah 

Arendt, de que a narrativa é necessária para a compreensão, logo, é imprescindível o 

relato da cultura popular brasileira de forma a atribuir significado a ela.   

 

                                                 
4 ALMEIDA, Renato; Folclore. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1977. 14 v. v. 3: 

Cadernos do Folclore. p.3  

 
5 Segundo seu livro Folclore da coleção Cadernos de Folclore publicada pelo Ministério da Educação e Cultura. 

 
6 Atriz santista. Graduada em artes cênicas pela Faculdade Paulista de Artes. Participou dos cursos Arte do Brincante 

para Educadores, no Instituto Brincante, e profissionalizante, no Teatro Escola Macunaíma. 

 
7 Ator paulistano. Iniciou seus estudos artísticos com oficinas livres de teatro, confecção/manipulação de bonecos, 

dança clássica e contemporânea, mímica, circo e canto. Atuou no grupo Movimento Ar, coordenado por Vladimir 

Capella, durante sete anos, e permaneceu por quinze no grupo XPTO como ator e assistente geral. 

 
8 CASCUDO, Luís da Câmara; Dicionário do folclore brasileiro. 10ª edição. São Paulo: Global Editora, 2001. p. 

240. 
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A sociedade do espetáculo e a cultura popular 

A partir dos anos 2000, com a reforma do Teatro Renault - antigo Teatro Abril -, 

tem-se presenciado um boom do teatro musical no Brasil, com peças importadas da 

Broadway e reproduzidas, principalmente, no eixo Rio-São Paulo. Apesar do gênero ter 

surgido na região no século XIX, com as operetas e o teatro de revista
9
, houve uma 

apropriação de técnicas e temas americanos para os palcos do país tropical. Tais 

mudanças ocasionaram em uma arte que esquece as sonoridades, corporeidades e 

tradições culturais brasileiras, omitindo a trajetória histórica do país, que forma e torna 

possível a compreensão de nossas realidades. Desse modo, é criado um paraíso ilusório, 

que leva as necessidades humanas ao plano do sonho, inserindo-se na lógica da 

sociedade espetáculo, exposta no livro homônimo de Guy Debord. 

 

A produção capitalista unificou o espaço, que já não é mais limitado por 

sociedades externas. Essa unificação é ao mesmo tempo um processo 

extensivo e intensivo de banalização. A acumulação das mercadorias 

produzidas em série para o espaço abstrato do mercado, assim como 

devia romper as barreiras regionais e legais e todas as restrições 

corporativas da Idade Média que mantinham a qualidade da produção 

artesanal, devia também dissolver a autonomia e a qualidade dos lugares. 

Essa força de homogeneização é a artilharia pesada que fez cair todas as 

muralhas da China. (DEBORD, 1997, p.111) 

 

A lógica mundial globalizada, que ocasiona na aniquilação do espaço pelo 

tempo, como proposto por David Harvey em Condição pós-moderna (1989), leva, por 

vezes, à aculturação. Massificando-nos culturalmente, a contemplação passa a sobrepor 

a vivência, levando à perda de identidade do indivíduo, à medida que o mesmo não se 

reconhece nas representações e, consequentemente, perde noção de suas origens. 

Em contraponto, as brincadeiras que compõem os cultos populares envolvem o 

público não como simples espectador, mas como brincante. Dessa forma, há uma 

quebra na lógica do espetáculo, como pode-se perceber ao considerar a análise feita por 

Debord:  

 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (...) se 

expressa assim: quanto mais ele contempla, menos ele vive; quanto mais 

aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação ao 

                                                 
9 Informações históricas coletadas em: BERGAMO, Gabriela Nunes. O teatro musical nos palcos do Brasil: 

Questões do processo histórico do gênero musical. Florianópolis, 2014. Trabalho acadêmico (Graduação em Artes 

Cênicas). Universidade Federal de Santa Catarina. 
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homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus 

próprios gestos já não serem mais seus, mas de um outro que os 

representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa em 

lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte.” (DEBORD, 1997, 

p.24) 

  

As brincadeiras populares, portanto, devolveriam o senso de identidade ao 

indivíduo, ao apresentarem os gestos, danças e a musicalidade que formaram o Brasil ao 

longo de sua história. A última montagem da Cia da Tribo, Pé de Vento, ao se apropriar 

de elementos da cultura popular, promove tal estado de interação, tirando seu público da 

função contemplativa ao promover a vivência de sua apresentação. Wanderley Piras, um 

dos fundadores do grupo, declarou
10

, acreditar que a natureza infantil é por si só 

participativa, e que o encanto inocente e a falta de preocupação com as normas sociais - 

que impedem os adultos de uma entrega completa - levam à quebra da quarta parede 

teatral. A peça acontece em uma instalação inflável e consiste em uma série de jogos, 

cenas e performances que colocam o público - majoritariamente formado por crianças - 

na posição de co-autor.  

 

A trajetória da Tribo 

A Cia da Tribo, fundada em 1996, surge como um grupo independente de teatro 

infantil, com um trabalho de pesquisa cênico baseado no estreitamento com a cultura 

popular. Os principais pontos de interface entre a linguagem do grupo e as tradições 

brasileiras são
11

 a improvisação, a relação com o jogo, a diversidade rítmica, corporal e 

vocal, a interação que coloca o público na posição de co-autor e o hibridismo - 

integrando teatro, dança, música e artes visuais. 

A estréia se deu com Zabumba (1996)
12

, no Centro Cultural São Paulo, um 

musical infanto-juvenil baseado no Bumba-meu-boi. Esse folguedo, por sua vez, nasceu 

no ciclo econômico do gado, tendo variações por todo o Brasil – com início no nordeste, 

mas se espalhando até a região sudeste, ao atingir São Paulo e Rio de Janeiro -, e é 

definido por Luís da Câmara Cascudo como “(...) produto da tríplice miscigenação, com 

influência indígena, do negro escravo e do português.” (CASCUDO, 2001, p. 80) em 

seu Dicionário do Folclore Brasileiro. Para os integrantes da companhia teatral, o boi é a 

                                                 
10 Declarações fornecidas em entrevistas com a pesquisadora Giulia Elisa Garcia de Souza. 

 
11 Segundo material de apresentação da companhia fornecido pela artista Milene Perez. 

 
12 Informações referentes à trajetória do grupo retiradas do material de portfólio fornecido por Milene Perez. 
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brincadeira que melhor define em jogo dramático a poesia popular, por isso foi 

escolhida como primeiro trabalho a ser produzido. Na época, não haviam editais e os 

atores, ainda jovens, não tinham acesso a qualquer outro tipo de financiamento e 

bancaram a peça de uma forma bastante recorrente aos grupos independentes, por conta 

própria.   

Nessa mesma época, as leis e editais culturais começaram a surgir pelo país. Em 

1991 foi instituída a Lei de Incentivo à Cultura – popularmente conhecida como Lei 

Rouanet – pelo Congresso Nacional. Dando início aos incentivos fiscais para patrocínio 

artístico, foi acompanhada por fomentos privados e, em 2002, pela Lei de Fomento ao 

Teatro do município de São Paulo (Nº 13.279). Os Sescs, que haviam começado a 

investir em iniciativas culturais em 1982, priorizam essa área a partir da década de 90, 

ao ampliar sua rede de serviços
13

, emergindo para a posição atual, de um dos maiores 

financiadores de projetos artísticos no país. Em 2006, há o surgimento do ProAC, em 

suas formas de edital e lei de incentivo no estado de São Paulo. O município também 

ampliou o alcance de suas medidas, criando o Programa de Valorização a Iniciativas 

Culturais (2003) – apelidado de Programa VAI – e o Prêmio Zé Renato (2014). Dessa 

forma, toda a lógica de produção teatral é alterada, passando de editais de ocupação de 

espaço para financiamentos de montagem e pesquisa e, consequentemente, 

transformando a forma de remuneração dos artistas, anteriormente baseada nas 

bilheterias e, atualmente, pré-estabelecida no orçamento dos programas.  

Nesse cenário, a Cia da Tribo estreiou sua segunda peça, Romance, no Teatro 

Crowne Plaza em 1999. Financiada pelo Projeto Coca Cola de Teatro Jovem para 

Montagens Teatrais, o espetáculo inspirava-se na linguagem musical dos trovadores 

europeus do século XI, mesclando danças brasileiras, mitos e a rima da literatura de 

cordel. Em 2002, apresentaram sua primeira e única obra adulta, Coronel dos Coronéis 

– ainda na linguagem da cultura popular, ao contar à história do precursor da 

industrialização nordestina, Delmiro Gouveia -, ganhando o Prêmio Estímulo Flávio 

Rangel para Montagens Teatrais.  

A partir de 2003, com Fazenda de Papel – encenação do texto de Hugo Possolo 

e Beto Andretta, que mostra a realidade e valoriza a vida dos catadores, a partir de 

bonecos, cenário e objetos de papel e papelão - as peças da Tribo passaram a ser, em sua 

                                                 
13 SESC. Nossa história. Disponível em: <www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/nossa_historia/> Acesso em: 27 de 

jun. 2017. 
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maioria, apresentadas em Sescs. Em tal contexto, foram produzidas Homem Palco em 

Contos do Brasil (2004) - espetáculo de bonecos ambulante, que apresenta três histórias 

tradicionais do Brasil –, Dois Corações e Quatro Segredos (2005) – com texto de Beto 

Andretta e Liliana Iacocca, a farsa poética que permitiu o aprofundamento do grupo na 

cultura popular e em seu hibridísmo artístico –, Reisado da Borboleta, do Maracujá e 

do Pica-pau (2006) – adaptação do reisado sergipano – e Bicho Monjaléu (2011). 

Partindo de grandes figuras da cultura nordestina, Cascos Cascudos (2006) e Quixote 

Caboclo (2009) também são montadas a partir do financiamento dos Sescs. A primeira, 

inspirada em três contos de Câmara Cascudo
14

, utiliza de diferentes técnicas de 

manipulação e construção de bonecos e usufrui de uma trilha musical ao vivo, composta 

a partir de cantigas populares, e a segunda basea-se nos poemas de Patativa do Assaré
15

. 

  As últimas produções da companhia foram Folia da Tribo (2012) – show 

teatral que celebra os folguedos, as danças, as músicas e ritmos populares brasileiros - 

que teve sua estreia no Parque Villa Lobos – posteriormente, participando do carnaval 

de vários Sescs – e Pé de Vento (2015). Esse, criado a partir de poemas de Manoel de 

Barros e memórias afetivas dos encenadores, conta com um roteiro aberto, baseado, 

majoritariamente na participação do público. A peça, que ocorre dentro de uma estrutura 

inflável – simulando o interior do corpo humano –, promove múltiplas experiências 

sensoriais, criadas a partir de jogos, cenas e brincadeiras que envolvem atores e 

espectadores. Para tal, são utilizados balões de gás hélio, tecidos, projeções, pequenos 

objetos infláveis e bonecos.  

A companhia ocupou os espaços culturais do estado, participando de festivais, 

mostras teatrais e promovendo oficinas – como a Residência Cênica no Centro Cultural 

São Paulo em 2010. Além disso, foram premiados diversas vezes por suas montagens e 

mantém um repertório vivo, que pode ser contratado e, assim, segue sendo apresentado 

regularmente. Em 2016 fundaram a Casa da Ladeira, na Vila Brasilina, que funciona 

como um centro cultural para os moradores da região, oferecendo aulas e eventos.  

 

                                                 
14 Luís da Câmara Cascudo, nasceu em 1989 em Natal, no Rio Grande do Norte. Conhecido por ser um dos grandes 

pesquisadores do folclóre brasileiro, sendo autor dos maiores escritos teóricos sobre o assunto e, assim, eternizando a 

essência cultural do povo brasileiro. 

 
15 Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em 1909 no município de Assaré, sul do Ceará. Filho de pais agricultores, 

ficou cego do olho direito aos 4 anos de idade, devido a uma doença. Tornou-se um dos maiores poetas populares do 

país, sendo também cantor, compositor e improvisador. Em seus versos deu voz ao sertanejos excluídos pela classe 

dominante.  
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A comunicação com o público infantil 

Utilizando de bonecos, artifícios e histórias da cultura popular brasileira, os 

artistas visam comunicar as tradições do país à nova geração. Porém, ao analisar o 

contexto na qual essa se iniciou, a tarefa torna-se complexa e exige muito mais 

planejamento do que o suposto pelo senso-comum. Nascidas na 3ª nação mais 

conectada da Terra, segundo uma pesquisa de 2015 da organização internacional We 

Are Social
16

, as crianças dos dias atuais vivem em um universo conectado e globalizado. 

A internet e a televisão, ligam os infantes ao mundo, quebrando as barreiras espaciais e 

permitindo que tenham acesso à toda a cultura global. Entretanto, o entretenimento 

permanece preso em uma tela e os desenhos e jogos pouco se relacionam com a 

realidade brasileira, sendo, em sua maioria, importados da América do Norte – 

produzidos por ou para a população local. A nova geração perde ainda mais o contato 

com a natureza - já retirado em partes pela urbanização rodoviarista - e torna-se alienada 

em relação a seu próprio país. A imaginação também lhes é suprimida, a medida que os 

desenhos animados e games modernos criam um universo completamente denotativo, 

sem lacunas para a criatividade infantil, entregando imagens e ideias fechadas, sem 

nenhuma possibilidade de recriação.  

O coletivo teatral contorna tais circunstâncias, de modo a atingir as crianças de 

forma mais efetiva, a partir de uma metodologia adquirida no trabalho dos atores como 

arte-educadores. Milene e Wanderley trabalham há 9 anos na Escola Municipal de 

Iniciação Artística (EMIA), em conjunto com outros profissionais de diferentes áreas - 

que costumam participar das peças da Tribo como cenógrafos, músicos, bonequeiros ou 

encenadores. Segundo a atriz
17

, as experiências de arte-educadora e artista se 

reatroalimentam, pois existe um diálogo constante – proposto pela própria instituição – 

entre as aulas e o fazer teatral. Apesar de ter participado de projetos de ensino 

anteriormente, Milene declara ter encontrado algo diferente na EMIA, que a encantou. 

A liberdade criadora, utilizada para seus roteiros e montagens, era também explorada 

nas formas de educar, possibilitando um “celeiro de criações”, como definido pela 

mesma. O momento a levou a um ápice criativo, reinventando a companhia ao 

                                                 
16 ESTUDO revela que brasileiro passa mais de nove horas por dia na internet. Portal R7. 22 jan. 2015. Disponível 

em: < http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/estudo-revela-que-brasileiro-passa-mais-de-nove-horas-por-dia-na-

internet-23012015 >  Acesso em: jun. 2017. 

 
17 Todas as declarações de Milene Perez e Wanderley Piras foram feitas durante entrevistas com a pesquisadora 

Giulia Elisa Garcia de Souza. 
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aprofundar o olhar sobre o público infanto-juvenil, que deixara de ser simples 

espectador, para se tornar um colaborador na gênese das montagens. 

Para Wanderley, o trabalho como professor deve ser pensado como brincadeira, 

da mesma forma que a peça. O artista começou a ministrar oficinas teatrais sem saber ao 

certo os caminhos que deveria seguir e acabou encontrando em seu método, relações 

diretas com as técnicas que aprendera no curso de licenciatura – quando cursara 

biologia – e que a tanto tinha esquecido. Assim como definido por Paulo Freire
18

, a 

prática e a teoria, para o arte-educador, são indissociáveis, e a ação revelou-se permeada 

de pedagogia. Entender os conceitos, portanto, tornava-se importante para uma melhor 

defesa e um aperfeiçoamento da prática. O ator e bonequeiro afirma ser necessário, 

portanto, estar atento à criança, para perceber quando a “brincadeira” acabou e é preciso 

propor algo novo, ou aceitar a proposição dos alunos – desfazendo-se das posições 

egóicas que podem ser provocadas pela hierarquia do sistema educacional. Assim, 

aceitando o background de cada um de seus educandos, para que a aprendizagem saia 

de um processo doutrinário e torne-se diálogo.  

 

Por isto mesmo, a expressão ‘extensão educativa’ só tem sentido se se 

torna a educação como prática da ‘domesticação’. Educar e educar-se, na 

prática da liberdade, não é estender algo desde a ‘sede do saber’, até a 

‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, como este saber, os que habitam.  

Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa 

daqueles que sabem que pouco sabem (...) em diálogo com aqueles que, 

quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando 

seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 

igualmente saber mais. (FREIRE, 1969, p. 15) 

 

Analisando o trecho de Extensão e comunicação, nota-se a relação entre as 

ideias de Paulo Freire e dos atores. Todos crêem ser necessário aproveitar as vivências 

do educando, transformando o processo educacional em diálogo, com troca ao invés de 

transferência (extensão) de saberes. Baseando-se fundamentalmente na liberdade, a 

posição hierárquica do professor sobre o aluno seria evitada. Assim, tanto no educação, 

como no fazer teatral, as crianças tornariam-se co-autores, complementando com suas 

experiências o proposto pelos arte-educadores.   

As peças da companhia foram afetadas pelo trabalho pedagógico de seus 

fundadores. Ambos acreditam ser necessário sensibilizar o público, criando uma relação 

                                                 
18 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. 4ª edição. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1979. p. 26. 
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de confiança, para que seja possível levá-los a interagir com a cena. Por meio de um 

processo de observação de seus alunos e filho, os artistas notaram que a criança de hoje 

busca a vivência para tornar os acontecimentos significativos. Dessa forma, vêem 

importância em aproveitar as oportunidades, abrindo o roteiro – de suas aulas ou peças 

– ao aqui e agora. A liberdade, portanto, deveria ser nutrida na relação com o infante, 

fugindo de qualquer postura ditatorial. Para Wanderley, é necessária empatia, colocar-se 

no lugar da criança e usar da arte para brincar com ela, conseguindo assim transmitir a 

cultura popular, por meio de suas peças, de forma significativa a seu público. 

A identificação, quebrando a lógica espetacular, é outro caminho utilizado pela 

Tribo. Os roteiros, a estética e a encenação das peças buscam aproximar-se do universo 

infantil, para que o público se perceba verdadeiramente representado em palco, 

permitindo à troca promovida pelo teatro, que pretende transmitir o folclore e os 

elementos que compõe o ser brasileiro. Tomando como exemplo a primeira peça, 

Zabumba, notamos que o corpo do boi, o qual de longe parece bordado - como de 

costume no nordeste - é ornamentado por pequenos brinquedos, fazendo referência ao 

cotidiano daqueles que assistem à cena. Em Cascos Cascudos, os bonecos utilizados 

pelos atores estão expostos ao início da apresentação, para que a criança os veja como 

brinquedos que ganham vida na mão das pessoas e percebam-se capazes de brincar e 

criar também. Dessa forma, a interação ocorreria de forma natural, sem ser necessário 

coagir o público. A radicalização ocorreu na última montagem, Pé de Vento, na qual os 

textos de Manoel de Barros e os relatos de infância dos encenadores, levam o público a 

reconhecer-se em cena. O roteiro aberto permite que o enredo seja modificado pela 

participação, levando-se pelo momento presente. A estimulação do imaginário e do 

envolvimento dos infantes facilitaria o processo de aprendizado, ao tornar a experiência 

e o conteúdo que a mesma carrega - no caso folclórico, pelos elementos que compõe a 

peça – significativos.    

Milene Perez e Wanderley Piras dizem ser necessário ter consciência de autores 

e sociólogos que pensam na infância, não só na arte-educação, mas também no fazer 

teatral. Desse modo, é possível evitar que o artista fale apenas o que deseja, levando-o a 

expressar aquilo que precisa ser ouvido. Esses conhecimentos, também auxiliam nas 

escolhas estéticas e temáticas dos projetos, para que a mensagem seja transmitida 

efetivamente.   
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O teatro artesanal e a mídia 

 Nos primórdios da companhia, a divulgação era feita pelos grandes jornais – até 

então acessíveis para os artistas. Fotos eram reveladas e seus versos eram preenchidos 

com o nome dos atores e do fotógrafo. Junto com os releases, eram colocadas em 

envelopes e levadas às redações. O espaço reservado nas páginas era maior, permitindo 

críticas mais aprofundadas e uma maior visibilidade. Consequentemente, as peças 

adquiriam valor, sendo levadas à esfera pública e assim, ganhando espaço em meio à 

população. Isso relaciona-se com o modelo de agenda setting
19

, à medida que os meios 

de comunicação, ao dar importância à determinados temas, moviam a agenda pública. 

Ou, seja, as produções adquiriam uma visibilidade social por serem parte da agenda 

midiática.  

Com o passar dos anos, o aumento da população urbana, a evolução tecnológica 

e o crescimento dos grupos de teatro independentes e da televisão, os jornais tornaram-

se menos acessíveis à classe artística. A divulgação setorizou-se e as peças infantis, 

práticamente perderam seu espaço nas publicações
20

. Em um Brasil globalizado, a arte 

deixava de refletir as raízes de seu povo e assumia um caráter internacional. A cultura 

popular deixava de ser defendida, e o senso-comum passou a considerá-la de menor 

qualidade, inferior, como pode ser confirmado por relatos dos atores – de que pais das 

crianças que os assistem assumem um preonceito em relação à cultura brasileira e dizem 

surpreender-se positivamente com o que vêem nas apresentações. Assim, o assunto 

adentra a espiral do silêncio
21

, sendo omitido para não divergir da opinião dominante.   

Segundo Wanderley, para ser divulgado pelos grandes veículos atualmente, é 

necessário ser midiático, é preciso produzir conteúdo constantemente. Essa postura seria 

contrária à lógica do teatro artesanal, impossibilitando o aprofundamento de técnicas e 

pensamentos pelo curto tempo de produção. Portanto, visando preservar a qualidade de 

suas montagens e a proposta do grupo, a Cia da Tribo costuma apoiar-se na mídia 

alternativa. Essa costuma ser dividida em nichos específicos – tratando por vezes apenas 

de teatro infantil, bonecos, ou folclore – e conhece o histórico do coletivo teatral. A 

                                                 
19 Agenda setting: Modelo desenvolvido nos anos 1960, nos Estados Unidos, para explicar as conexões entre o 

macronível das comunicações de massa e o micronível das relações sociais. A ideia afirma que a mídia determina os 

assuntos discutidos na sociedade.  

 
20 Segundo declarações de Milene Perez e Wanderley Piras à pesquisadora. 

 
21 Espiral do silêncio: Conceito desenvolvido pela alemã Elizabeth Noelle-Neuman, que consiste na ideia de que uma 

opinião disseminada pela mídia tende a ser considerada – e, consecutivamente. a tornar-se – pública, inibindo noções 

contrárias. 
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divulgação bruta cabe mais às instituições que recebem o espetáculo – como os Sescs, 

ou o Museu de Imagem e Som (MIS), onde ocorreu a última encenação de Pé de Vento 

em maio de 2017. O ideal para voltar a aparecer na grande mídia, na opinião dos 

artistas, seria contratar um assessor de imprensa, o que é fora da realidade de grupos 

independentes, pelos baixos valores fornecidos pelos editais. 

 Nesse contexto, surge a folkcomunicação
22

. Essa, visa impedir o 

desaparecimento de temas folclóricos, mantendo as narrativas populares brasileiras para 

atribuí-las significado. Desenvolvida por Luís Beltrão, a disciplina científica baseia-se 

majoritariamente em almanaques, e pode funcionar como uma forma de contra-

agendamento. Essa lógica buscaria introduzir a cultura popular na agenda pública, para 

que assim pautasse os jornais. A medida, apesar de aparecer na contramão dos costumes 

de nossa sociedade, tornou-se mais frequente após o aparecimento das redes sociais, que 

acabam por ampliar os assuntos de modo a tornarem-se de interesse público - como foi 

possível notar com o caso do estupro coletivo em 2016 e o jogo da Baleia Azul no 

primeiro semestre de 2017. 

 

Considerações finais 

 A Companhia da Tribo, por meio de suas peças seria um exemplo de resistência 

à sociedade do espetáculo. Ao unir produções infantis, baseadas em comunicação – e 

assim opondo-se à lógica da extensão – com os cultos populares brasileiros – que 

naturalmente quebram a quarta parede teatral, substituindo contemplação por vivência – 

propõe o fim do paraíso ilusório. Retomando a trajetória histórico-cultural do país, por 

meio de suas corporeidades, sonoridades e imaginário, os artistas possibilitam uma 

retomada de identidade dos espectadores, que se vêem representados nas cenas híbridas, 

que segue a dinâmica de jogo – presente nas danças dramáticas tradicionais. Com foco 

nos infantes, e seguindo linhas pedagógicas, ao alinhar-se com o trabalho na arte-

educação, Milene Perez e Wanderley Piras, possibilitam à nova geração uma 

oportunidade de ligar-se às suas raízes e enxergar a beleza oculta pelo Complexo de 

vira-lata
23

.  

                                                 
22 Disciplina científica criada por Luís Beltrão em 1967. Também denominada como Folclore e Comunicação de 

Massa. (CASCUDO, 2001) 

 
23 Expressão criada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. Consiste na inferioridade com a qual o brasileiro se coloca 

em relação ao resto do mundo.  
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 A folkcomunicação, por sua vez, apareceria como uma outra saída. Sendo uma 

possibilidade de narrativa do folclore brasileiro, a disciplina poderia não só manter as 

tradições vivas, como propôs Luís Beltrão e como insinua a Carta do Folclore 

Brasileiro, mas dar voz a esses grupos e outras iniciativas de preservação da cultura 

popular. Atualmente, com a Rede Folkcom e a disciplina científica já integrada em 

congressos de comunicação, a medida parece um caminho muito mais viável.  
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