
APRESENTAÇÃO 

PROJETO CAIXA DE IMAGENS – 20 ANOS, CONVITES, LEITURAS E ENCENAÇÕES
18 meses, 100 apresentações e processo compartilhado e itinerante de montagem
Projeto que dá continuidade à trajetória do Grupo em São Paulo

O Grupo Caixa de Imagens propôs um novo Projeto que deu continuidade a sua trajetória, agindo
dentro da rede de público formada por 09 Projetos desenvolvidos na cidade de São Paulo, sendo 08
através de editais de política cultural pública nos âmbitos federal, estadual e municipal.  (vide mapa)

O Grupo Caixa de Imagens propôs o Projeto Caixa de Imagens – 20 anos, Convites, Leituras e
Encenações reafirmando seu trabalho de pesquisa baseado na itinerância e proximidade com o
público.

Esta trajetória desenvolvida na parceria com a população vem criando formas organizativas capazes
de garantir o acesso democrático da produção do Grupo e que permite ao público participar e fazer
parte da construção da arte contemporânea brasileira.

                                                                                                                                                                       





Tendo atingido plenamente os objetivos dos dois Projetos Chuva de Convites, desenvolvidos pelo
Grupo através do Programa Lei Fomento ao Teatro, de 2003 a 2006, o Grupo cria em seguida,
dando continuidade à sua trajetória artística: o Projeto Nova Parceria, que trabalha com fundos
angariados pelo Grupo e pelo público, fruto da  parceria do Caixa de Imagens com a mobilização
do público atendido; o Projeto Convites, Machado de Assis, Leituras e Encenações agraciado pelo
Prêmio  Myriam  Muniz  (2007)  e  o  Projeto  Pelos  Olhos  de  Machado  agraciado  pelo  ProAC
(2007/2008). Já em 2008/2009 realiza, através do Programa Lei Fomento ao Teatro, o Projeto 15
Anos do Grupo Caixa de Imagens, o Projeto Caixa de Imagens - Sonho que Caminha agraciado
pelo ProAC (2009/2010) e, em 2010/2011, mais uma vez através do Programa Lei de Fomento ao
Teatro, realiza o Projeto Espaços Teatrais do Grupo Caixa de Imagens aprofundando os laços
criados  entre  o  trabalho  cênico  do  Grupo  e  a  população.  Em  2012  trabalha  em  São  Paulo
novamente com o Projeto Nova Parceria e coloca esta cidade como uma das sedes brasileiras do
Projeto Mentira vai Longe agraciado pelo Prêmio Procultura de Estímulo ao Teatro do Ministério
da Cultura. 

No presente projeto durante os primeiros 5 meses foi desenvolvido um processo compartilhado e
itinerante de criação e montagem e nos 13 meses subsequentes realizou-se um novo trajeto teatral.

                                                                                                                                                     





Este processo compartilhado e itinerante de criação e montagem de espetáculo realizou-se através
de um procedimento de pesquisa tendo como base o tema norteador “Ilusão”. Sua pesquisa se deu
especialmente em contos dos escritores brasileiros Machado de Assis e João do Rio, como também
do escritor russo Anton Tchekhov e do escritor francês Émile Zola.

Desta  forma,  este  processo  de  pesquisa  de  adaptação  dramatúrgica  de  um  texto  literário  que
recebeu o acompanhamento de artistas convidados, de grupos de jovens/adultos e de professores
de 05 instituições educacionais, foi responsável pela criação e montagem do espetáculo “A Festa”. 

Do processo compartilhado e itinerante de montagem do Grupo Caixa de Imagens

Os três principais objetivos desse processo :
        - Realizar um processo de pesquisa de adaptação dramatúrgica de texto literário procurando
tanto homenagear escritores  quanto interrogar e explorar seus temas e personagens principais;  
        - Oferecer um projeto de acompanhamento artístico, num formato ensaio/workshop, a grupos
de jovens/adultos de 05 instituições educacionais para que estes possam participar do processo de
criação  artística  de  um grupo  de  teatro  de  pesquisa,  participar  de  um processo  de  adaptação
dramatúrgica de obras literárias de renomados escritores. São 05 grupos de jovens/adultos, isto é,
em cada instituição, um grupo de jovens/adultos;
       - Realizar “Discussões Ilusórias” com artistas-pensadores convidados.          

                                                                                                                                                                                        





Do Trajeto Teatral:

A proposta para a realização das 100 apresentações, em 13 meses, é formalizar mais um novo
trajeto teatral que se inicia por alguns Espaços Teatrais do Grupo Caixa de Imagens atendidos pelo
presente projeto e pelos três últimos Projetos citados nas primeiras páginas,  garantindo a realização
deste pelos vários bairros de São Paulo.                                                              

Estes espaços teatrais serão os Pontos de Partida deste trajeto teatral concebido e traçado com os
espectadores  dos  espetáculos,  realizando  assim  uma  viagem  soprada  e  levada  pela  vontade
responsável do público. 

Atendendo às solicitações do público de apresentações com posterior debate, desenvolve-se um
processo de formação de público, alcançando plateias e locais considerados distantes. 

Portanto,  através  desses  convites,  realiza-se  100  apresentações  de  espetáculos,  com posterior
debate, oferecidas de forma gratuita à população, durante o período de 13 meses.

Este trajeto teatral tem a participação dos seguintes convidados:

                                                                                                                                                                                             





Grupo Faz e Conta que desenvolve um trabalho de pesquisa de contação de histórias,

Coletivo Construção que desenvolve um trabalho de pesquisa de literatura-teatro,

Coletivo Corporação que desenvolve um trabalho de pesquisa de dança-teatro,

Grupo Travessia Filmes que desenvolve um trabalho de pesquisa de cinema-teatro.

Portanto, o projeto conta com espetáculos do Grupo Caixa de Imagens que, em sua maior parte,
foram criados e desenvolvidos por processos de pesquisa compartilhados e itinerantes de criação e
montagem e com espetáculos realizados em parceria entre o Grupo Caixa de Imagens e os Grupos
Convidados.

                                                                                                                       





PARA ENTENDER QUEM SOMOS

Ensaio 1                           

ITINERANTE  -   20 anos

Depois de vinte anos podemos dizer que no buscar artístico a constante itinerância nos fez objetivar o chegar,
o estar e o partir... o fazer parte de algum outro lugar por alguns instantes, por alguns intensos instantes. 
O que nos importa é o equilíbrio dessa intensidade – alegria com densidade – o movimento de forças, ora
opostas – como malabares no ar. 

Sim, vislumbramos o domínio técnico e também vislumbramos o fazer parte da vida das pessoas que nos
assistem, daquele local que elas frequentam em seu cotidiano. 
As salas de teatro em que encenamos, os Espaços Teatrais do Grupo Caixa de Imagens, têm muito da vida
das pessoas que nos assistem. 

Nossa dramaturgia nasce das imperfeições das ruas, das calçadas, do trânsito, da fuligem, da alma humana,
da fumaça dos combustíveis dos carros, das diferenças socioeconômicas, das mudanças do clima.
Nasce da flor que surge e da que é arrancada, da esperança e do andar da bicicleta.
Das rodas de samba, do fone de ouvido, dos torpedos e dos whatsapps.
Da próxima estação do metro e do bilhete único dos ônibus.
Nossa dramaturgia nasce do movimento incessante da cidade.





DO EXPERIMENTO CÊNICO CRIADO PARA OS ENCONTROS

Ensaio 1 

“O  trabalho  do  Grupo  reconhece  teoricamente  e  na  sua  prática  que  a  criação  artística  é  um
fenômeno  de  abundante  intercomunicação.  Nossa  pesquisa  cênica  se  dá  nesse  movimento
itinerante de troca constante com o público, com o espaço em que ele vive, com o caminho, com a
chegada e a partida, uma viagem soprada e levada pela vontade responsável do público. 
Andamos pelo Parque Cruz do Sul em São Miguel, fomos para Itaim Paulista e pra Cachoeirinha,
chegamos na Vila da Paz em Interlagos, estacionamos em Capão Redondo, retornamos para a Sé e
para o Glicério no centro da cidade, fomos para Pirituba e depois para o Parque Santo Antonio no
M’Boi Mirim, paramos em Campo Limpo e logo em seguida fomos para o Parque Sônia e para a Vila
Sônia, comparecemos em Vila Gomes e no Monte Kemel, partimos para a Chácara Santo Antonio e
para o Brás e o Belenzinho, retornamos para a Vila Morse e fomos conhecer o Jardim Itapura e a
Vila  Calu,  estacionamos no Jardim Maria  Luiza  e  no Jardim Peri,  descemos até o  Jardim São
Bernardo no Grajaú, para Pedreira, Campo Grande, Cidade Ademar e tomamos o caminho para a
Vila Leopoldina e São Domingos, fomos para Itaquera e para Jardim Miriam, regressamos para
Mooca e para Cambuci, chegamos em Santo Amaro e em Jardim São Luis, permanecemos pelo
bairro  da  Consolação,  ora  pela  manhã  ora  à  tarde  ora  à  noite,  trabalhando  diretamente  com
questões que marcam a organização e o funcionamento da nossa cidade, costurando elos, abrindo 

                                                                                                                                                                        





caminhos, enfrentando a poluição e os congestionamentos para dissolver os nós amarrados por um
histórico planejamento de município  que traz a apartação e a consequente construção de uma
barreira de estratificação social.
Desta forma, o projeto atua diretamente nos processos viciados que buscam apagar a memória, do
passar-se por cima da história e da sabedoria do mundo vivido do cotidiano. Como a obra de Lima
Barreto,  nosso projeto busca confrontar-se com uma espécie  de  fatalidade que acomete  nossa
sociedade e que nos impõe uma injustificável necessidade de não conservar o que fomos e o que
construímos.” 
(trecho do relatório do Projeto 15 Anos do Grupo Caixa de Imagens - 2009)

“Os ESPAÇOS TEATRAIS do Grupo Caixa de Imagens são constituídos: 
pelo espaço físico propriamente dito, pelo seu funcionamento e pelo o que este significa para a
instituição e/ou para a comunidade,  pelo envolvimento das pessoas deste local com o trabalho
cênico do Grupo, pela forma como o encontro foi proporcionado através do convite, 
pela  homogeneidade  ou  heterogeneidade  do  público  (idade,  sexo,  suas  relações  (pais/filhos,
professores/alunos, pacientes/familiares/equipe médica, crianças/cuidadores, vizinhos ou colegas)),
pela  recepção,  pelo  efeito  que causou e pela  repercussão na instituição e/ou na comunidade.”
(trecho do Projeto Espaços Teatrais do Grupo Caixa de Imagens - 2010)

 





O trecho que selecionamos do relatório do Projeto 15 Anos do Grupo Caixa de Imagens da 13ª.
edição (2008/2009) reforça como a parceria com o público é fundamental não só para a concepção e
produção dos projetos que realizamos, mas ela é basilar para a concepção dos espetáculos que
criamos e encenamos.  Já o trecho que escolhemos do Projeto Espaços Teatrais do Grupo Caixa de
Imagens dentro da 16ª.  edição (2010/2011)   revela como são os espaços que encenamos,  que
chamamos de Espaços Teatrais, e o quanto eles são “co-autores” do nosso repertório.

No atual projeto, o Projeto Caixa de Imagens 20 Anos Convites Leituras e Encenações, como está
proposto  para  a  primeira  etapa  de  trabalho,  criamos  vários  experimentos  cênicos.  Estes
experimentos  provocaram a criação do espetáculo chamado “A Festa”.

E o que é para o Grupo Caixa de Imagens criar através de “experimentos cênicos”?

Na  medida  em  que  revemos  nossa  carreira  de  20  anos,  pedimos  que  você  se  aproxime  do
entendimento  de  nossos  processos  de  criação.   Perceba  que  nosso  repertório  é  formado  por
resultados cênicos que partem do desejo de uma dramaturgia que possibilite encenações abertas às
diversas  situações  que  nossos  espaços  teatrais  nos  proporcionam.
Um resultado cênico pode ser resultado direto de um experimento cênico que ao ser encenado
várias vezes sofre aprofundamentos, transformações, através da própria experiência do estar em
cena como através dos debates posteriores que realizamos com a plateia.    



              



Agora, um resultado cênico pode, por sua vez, não ser um resultado direto de um experimento
cênico. O experimento pode funcionar como ferramenta investigativa, que fomenta a criação e não
possuir  uma  relação  direta  com  o  resultado  que  se  alcança.  Ou  melhor,  um  determinado
experimento cênico pode gerar  outro experimento que aí  sim,  este terá relações diretas com o
resultado cênico.

Vamos aos relatos de processos.

Dos vários contos que lemos e relemos de Machado de Assis, escolhemos trabalhar com o conto
“Ideias de Canário”. Neste conto o Canário descreve o mundo conforme o que ele vê e diz que o
resto é mentira e ilusão. 

Um conto excepcional, no qual este Canário subverte a cabeça de um prestigiado Estudioso de
ornitologia. Desta forma, percebemos que, logo no início do conto, a sua estruturação recorre à
crença popular de que este personagem é digno de confiança. A história que se sucede traz à tona a
sabedoria popular de um pássaro, um Canário que procura explicar ao Homem o que é o mundo. A
conceituação de mundo vai mudando de acordo com o lugar onde o Canário se encontra. Quando
ele está na loja de belchior, o mundo é a própria loja. Quando está na casa do prestigiado Estudioso,
o mundo, para o Canário, “é um jardim assaz largo com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma 

                                                                                               





grama, ar claro e um pouco de azul por cima” e quando o Canário foge para uma fazenda, o mundo
“é um espaço infinito e azul, com o sol por cima”.

Perceba  que  nas  três  definições  de  mundo  dadas  pelo  Canário,  é  sempre  ele  quem detém a
sabedoria. O prestigiado Estudioso fica tão impressionado com as atitudes do Canário que quer
estudá-lo.  A sabedoria  popular  está justamente  aí,  na  medida em que se dá vida  humana aos
animais, eles não só são colocados como veículo de compreensão, mas também como dotados da
sabedoria capaz de questionar a visão humana do mundo.

Fica clara a influência da literatura oral  na obra de Machado de Assis.  Foi neste momento que
começamos a pesquisar e a ler contos tradicionais de tradição oral.

Escolhemos o conto popular ”O Filho Mudo do Fazendeiro” do livro de Ricardo de Azevedo, “No
meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha!”. Neste livro o  autor recolhe e então reconta vários
contos populares do Brasil.  Com o conto “O Filho Mudo do Fazendeiro” criamos o experimento
cênico “As Testemunhas”.                                       

A chave para a criação deste experimento foi a personagem Testemunha!                               





Por um lado, percebemos que este experimento seria um excelente exercício para trabalharmos com
a  ilusão  relacionada  com  o  poder,  ilusão-poder.  Adaptamos  o  personagem  fazendeiro  para
Fazendeiro-Rei.                                                                                           

Porém, apreendemos que com o personagem Testemunha poderíamos trabalhar um conceito de
ilusão que tinha sempre sido muito discutido durante os encontros. Este está a seguir:

“Nesta premissa partimos do ponto que o observador e o participante têm ilusões inversas.
O participante tem a ilusão da fusão com o objeto já que acredita que tem acesso à verdade por
“estar dentro”.
O observador tem a ilusão da isenção em relação ao objeto já que tem acesso à verdade por “estar
fora”.”
Isto é, poderíamos com este experimento romper as fronteiras palco/plateia, atores/espectadores.
Para a realização deste experimento propomos que seu Espaço Teatral fosse composto por duas
salas. Uma delas é o quarto do filho, outra será a sala real. A primeira sala será utilizada somente
pelas Testemunhas e pela Jovem. Já a sala real será o local do encontro de todos. Nós seremos os
narradores e assumiremos vários personagens de acordo com o roteiro-dramatúrgico de cada cena
e  de  acordo  com  a  participação  do  público.  Assim  como  também  o  público  assumirá  vários
personagens de acordo com o roteiro-dramatúrgico de cada cena e de acordo com a participação
dos atores.  



                                                                                                                                                                                           



Com  este  experimento  colocamos  o  público  dentro  da  história,  dentro  da  cena.  O  público
rapidamente improvisa ou vai compreendendo como pode fazê-lo na medida em as cenas vão se
desenrolando a ponto de realizarmos em cena debates longos e calorosos, ou seja, como 
se realizássemos o debate posterior à encenação durante esta.  Lançamos este desafio: romper as
fronteiras encenação/debate. Quando terminamos este experimento, os aplausos acontecem com
todos em roda. Todos se olhando, todos se aplaudindo.

Chamamos esta prática de Teatro-Festa.

“É, retornando para casa nos olhamos. Mais uma vez, trabalhando com público-parceiro, público
que vamos conhecendo nessas nossas itinerâncias.  Sentimos aquele frio na barriga que dá ao
perceber  como  flui  solto  este  desenvolver  do  processo  de  formação  da  rede  de  público  e  de
espetáculo.  Falamos de rede de público  porque vamos assim ampliando locais  e  plateias  pela
cidade  de  São  Paulo,  e  falamos  de  espetáculo  porque  o  espetáculo  é  acrescido  de  mais  um
encontro, de mais um espaço inédito, de mais observações de outros olhares.”
(trecho do diário do Projeto Caixa de Imagens - 20 anos, Convites, Leituras e Encenações/2013)

                                                                                                                                                                                           





DOS GRUPOS QUE PARTICIPARAM DOS ENCONTROS

Ensaio 1

27  encontros,  06  instituições,  150  pessoas  envolvidas  no  compartilhar  de  nosso  processo  de
criação.

Emef Coelho Neto, 
Emef Prof. Helina Coutinho Lourenço Alves, 
Emei Princesa Isabel, 
Emei Silvio Caldas, 
Cei Nossa Sra de Assunção e 
Cei Maria de Nazaré.

Dessas  06  Instituições  Educacionais  parceiras,  em  05  delas  nossos  encontros  foram  com  os
professores durante as paradas pedagógicas, momento de reflexão desses profissionais. Na Emef
Prof. Helina Coutinho Lourenço Alves os encontros aconteceram junto ao grupo de teatro da escola
formado por professores e alunos da oitava série, depois também tivemos um encontro com outro
grupo de teatro desta mesma escola, só que da 6ª.série. 

                                                                                                                                                          





Para as primeiras e segundas reuniões, durante as quais ficamos sempre reunidos entre duas a três
horas,  levamos  espetáculos  do  nosso  repertório  para  em  seguida,  colocar  em  discussão  esta
encenação e seu processo de criação, refletir sobre nosso tema norteador e estabelecer diálogo
com os desejos particulares de cada um destes parceiros para a próxima reunião.

Para as primeiras reuniões levamos ora o espetáculo “Conto Machado”, ora o espetáculo “O João do
Rio”; nas segundas reuniões ora o espetáculo “Animação de Boteco” ora o espetáculo “Por Acaso”.
Esta escolha se deu de acordo com as características de cada grupo e do espaço teatral.

Realizamos as terceiras reuniões abrindo espaço para pesquisar como unir o atendimento de alguns
desejos de nossos parceiros ao desenvolvimento do nosso processo de criação. Assim, com cada
grupo  lançamos  caminhos  diferentes,  particulares,  singulares.  Para  as  crianças  das  Emeis  o
espetáculo “Vem Cá, Perdiz!” e para as professoras das Ceis e professores e alunos das Emefs os
novos experimentos cênicos específicos para cada um desses lugares.

Nas quartas, às vezes quintas ou sextas reuniões fomos mostrar e debater o resultado cênico obtido
resultante de toda esta vivência durante esse processo de criação. Ou para assistir e debater algum
experimento cênico criado pelo grupo encima de nossos experimentos cênicos.





DA ILUSÃO DE QUE SE CONTROLA UM PROCESSO DE CRIAÇÃO

Como chegamos a este momento artístico que estamos vivendo agora?
Para entender-nos temos constantemente retomado o caminho traçado.
 
Ensaio 1

Quando Machado de Assis  entrou  definitivamente  em nossa trajetória.  Prêmio  Myriam Muniz  e
ProAC*. Trabalhamos com 10 grupos, grupos de professoras, de alunos do ensino fundamental, de
oficinandos de centros de juventude e de jovens e adultos de cursos de alfabetização. Grupos com
os quais  já  travávamos  uma  parceria  em outros  projetos,  como  aqueles  realizados  através  do
Programa Lei de Fomento ao Teatro** ou do Projeto Nova Parceria***. Grupos localizados em várias
regiões de nossa cidade com realidades distintas. Trabalhamos ora realizando encontros que se
iniciavam às 8h da manhã, ora às 20h. Este processo de criação itinerante provocou como resultado
cênico 02 espetáculos.  Um deles é a adaptação do conto “O Espelho”  com cenário  e bonecos
miniaturas (dimensão de 5 cm). Considerado por nós como o principal produto artístico do projeto,
encenamos  este  espetáculo  por  algumas  cidades  do  Estado  de  São  Paulo.  Este  espetáculo
atualmente  não faz parte do repertório do Grupo. 

                                                                                                                                       





Porém o outro espetáculo gerado por este processo de criação e montagem itinerante é um dos
mais requisitados de nosso repertório, já realizamos mais de 300 apresentações em nossa cidade,
em  nosso  estado  e  em  nosso  país.   Este  espetáculo  que  é   uma  adaptação  dos  contos
machadianos, intitula-se “Conto Machado”. 
E  aí  chegamos  a  mais  um ponto  importante.  Repare  bem.  Sempre  iniciamos  esta  encenação
contando para o público, que este é a realização de um sonho.

Pronto!  Sonho.  Aqui,  assim,  se  fez  a  escolha  do  tema  norteador  de  nosso  seguinte  projeto.
ProAc****. Estudamos este tema norteador, sonho, com 05 grupos, tendo como guias alguns autores
brasileiros e russos. Grupos que também fizeram com que nosso projeto caminhasse por várias
regiões  de  nossa  cidade.  Este  projeto  igualmente  gerou  02  resultados  cênicos.  Um deles  é  a
adaptação do conto de Lima Barreto “O Moleque”. Considerado por nós como o principal produto
artístico do projeto, encenamo-lo em várias cidades do interior do Estado de São Paulo. 

O segundo resultado cênico emerge de uma situação emergencial que vivemos durante os 
encontros. É o espetáculo “Por Acaso”, trata-se de uma adaptação do conto “Trapaceiros à Força – 
Historinha de Ano-Novo” de Anton Tchekhov. Este espetáculo juntamente com “Conto Machado” é 
um dos mais requisitados de nosso repertório, fez parte da programação da Funarte por ocasião do 
Espaço Tchekhov 2010 e assim, também somamos aproximadamente 300 apresentações realizadas





ora em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. É voltado para o público que frequenta o
ensino fundamental e ensino médio.  Esta plateia jovem é chamada para participar ativamente deste.
Mais uma vez chegamos a uma questão que queremos que você nos acompanhe com especial
atenção. Como já falamos, o público participa ativamente desta encenação, porém, a única palavra
que sempre iremos pedir para que ele pronuncie, ao cantar conosco uma breve canção, é a palavra
mentira.

Olê!  Mentira.  Aqui,  assim  se  fez  a  escolha  do  tema  norteador  de  nosso  seguinte  projeto.
ProCultura*****. Neste projeto trabalhamos com 14 grupos em 05 cidades em 05 estados brasileiros,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Foram 14 grupos, em sua
maioria de adolescentes, com os quais trabalhamos com o tema norteador mentira tendo como
nossos guias, mais uma vez, escritores brasileiros e russos. Neste projeto, da mesma forma como
nos anteriores, chegamos a 02 resultados cênicos. Levamos estes 02 resultados cênicos a todos
estes 14 grupos de trabalho que se encontram em várias regiões de nosso país, como também
realizamos inúmeras apresentações para grupos parceiros destes grupos de trabalho.





Um dos dois resultados veio de surpresa: espetáculo dedicado ao público infantil, “Vem Cá, Perdiz!”,
que conta uma lenda sobre a origem dos cantos de 02 pássaros do Brasil. E por que de surpresa?
Porque em momento algum dentro do planejamento do projeto, nos colocamos frente a este desafio
artístico. Ele veio, se impôs, trabalhamos e ele está aí, fazendo parte de nosso repertório. 
O segundo resultado cênico é aquele que se encontrava em nosso planejamento. Trata-se de “O
João  do  Rio”,  espetáculo  dedicado  ao  público  juvenil.  É  a  adaptação  de  um conto  do  escritor
brasileiro João do Rio, “Parada da Ilusão”. Percebam. Olhem com atenção. Pois aqui se encontra a
chave para compreender a escolha do tema norteador deste presente projeto. Ilusão. 

Queremos ressaltar  de como a realização de um projeto nos leva à realização do próximo. Da
influência do que vivemos para decisões do futuro próximo. De uma linha que ganha seu espaço de
costura passo a passo.  
E de como ficamos impressionados, ao estudar ilusão, encontrarmos algumas definições que se
utilizam dos conceitos de sonho e de mentira!

* Projeto Convites, Machado de Assis, Leituras e Encenações – Prêmio Myriam Muniz - Funarte
  Projeto Pelos Olhos de Machado – ProAc – Secretaria Estadual de Cultura
** 1º. Projeto Chuva de Convites – Programa Lei Municipal de Fomento ao Teatro
    2º. Projeto Chuva de Convites – Programa Lei Municipal de Fomento ao Teatro
*** Projeto Nova Parceria – projeto trabalha com fundos angariados em parceria pelo Grupo e pelo público
*** Projeto O Sonho que Caminha – ProAc – Secretaria Estadual de Cultura
**** Projeto Mentira vai Longe – ProCultura – Ministério da Cultura, Governo Federal





DO RESULTADO CÊNICO “A FESTA”

Ensaio 1

O momento, em que chegamos à evidente influência da literatura oral na obra de Machado de Assis
(relendo e analisando o conto “Ideias de Canário”), foi o estopim para a retomada da pesquisa sobre
lendas que narram o significado dos cantos dos pássaros (esta pesquisa teve seu início no processo
de criação do espetáculo “Vem cá, Perdiz!”). 

Nossa principal  fonte de pesquisa é o trabalho do pesquisador  Eurico Santos,  um dos maiores
divulgadores da fauna e flora brasileira. 
Eurico Santos dedicou a vida a levar  ao público leigo,  de forma interessante e educativa,  seus
estudos sobre história natural.  E apesar de seu inegável apreço pela ciência e de possuir um ideal
científico que coloca como esteios a razão e a imparcialidade, escrevia de forma apaixonada e
comprometida, antes mesmo do advento das organizações conservacionistas. 
O pesquisador Eurico Santos foi um heróico pioneiro da divulgação científica no Brasil e foi entre as
décadas de 30 e 50 que ele produziu a maior parte de sua obra, publicada na forma de livros.
 
Fomos lendo, lendo seus relatos e, por fim, escolhemos trabalhar com uma das lendas do pássaro
Beija-flor, uma das aves mais graciosas da avifauna do Continente Americano. 





Como nos ensina Eurico, tudo na vida destas aves é curioso!  

Os seus hábitos, a sua desmedida bravura, a sua extrema pequenez, a singularidade de seu vôo

que é de uma rapidez de relâmpago, a sua desenvoltura artística ao construir o ninho. E por que não

dizer que ele inventou pairar no ar e voar para trás?

Esta  lenda,  de  origem  do  povo  indígena  brasileiro,  procura  explicar  por  que  vivem  sempre

apressados e em correrias os Beija-flores.

“Conta a lenda que celebrava-se a festa da primavera no mundo das aves. 

Acorreram ao jardim do palácio dos Beija-flores, onde se realizaria, com pompa, o festival, todos os

representantes do reino alado. 

Fazendo as honras da casa, a esposa do Beija-flor a todos recebia alegremente.  

Todos assistiam, participavam, menos os filhinhos Beija-flores. Estes pirralhinhos muito gulosos...” 



                                                                                                                                                                                  



DO RESULTADO CÊNICO “A FESTA”

Ensaio 2

“A Festa”,  como  fruto  de  nosso  processo  compartilhado  de  montagem e  de  criação,  opera  no
incessante questionar do papel do adulto frente à infância. Nós, adultos, conhecemos os assuntos e
conteúdos relevantes para a infância? O que reconhecemos como fonte instigante para o período da
infância atual? Em que espaço-tempo o imaginário infantil contemporâneo quer estar? Aonde está o
desejo?  Como  não  cair  no  caminho  da  redução  da  dramaturgia  a  características  didáticas  e
autoritárias?

A forma  escolhida  de  produção  pelo  nosso  Grupo  nos  leva  a  caminhos  inesperados.  Sim,  o
inesperado está intrinsecamente ligado à itinerância. Nos leva a caminhos de busca da proximidade
cênica ao que pretendemos falar e ao nosso público. 

“A Festa” nasce da leitura da obra de Machado de Assis, que nos leva a literatura popular, que nos
leva aos estudos aprofundados de Eurico Santos, que nos devolvem às inúmeras conversas que
temos com nosso público, conversas dentro dos debates e conversas dos famosos bate-papos.





Assim podemos explicar: há tantas comparações de crianças com pássaros, tantas expressões que
falam do nosso cotidiano que se mesclam com os hábitos e cantos destes pequenos animais que
todas as manhãs acordam com vontade de cantar.
Sim, vamos falar sobre eles. Isto é certo. Decidido. Mas...
Se estamos falando de passarinhos, a estrutura da encenação precisa carregar seus hábitos ou a
forma como enxergamos seus hábitos. 

Você já reparou, já observou algum passarinho? Você já percebeu que ele vem, examina tudo com
rapidez, canta ou come e sai  voando em seguida? O espetáculo “A Festa” procura estabelecer
conexões  como  este  ser-agir:  No  caminho  entre  uma  sala  e  outra,  estabelecemos  um cortejo
“tímido”,  sem estardalhaços,  entramos na sala,  examinamos detalhes,  apreciamos os  sons que
objetos ou móveis da sala podem produzir, reconhecemos o espaço e então podemos começar a
cantar. Cantamos, encenamos, narramos, estabelecemos olhares, participações e chega a hora de ir
embora.

“O passarinho aparece na sua janela, no seu quintal, olha para todos os lados, canta seu canto, nos
encanta e em seguida ele bate suas asas e vai embora. Os dois atores como dois passarinhos vão
de sala em sala cantar a história que carregam em sua bagagem”. (trecho das anotações do diário)



 



DO RESULTADO CÊNICO

Ensaio 3

Do fazer “A  Festa”, surge o experimento cênico “Teatro da Voz”

Concebido para gestantes e cuidadoras de crianças que se encontram na primeira infância. O teatro

com a voz em primeiro plano. Trabalha suas nuances, seus timbres e ritmos. Traz a tona seu valor

simbólico e possibilidades de significação pessoal.

Para desenvolver a concepção do “Teatro da Voz” a história escolhida conta a saga de uma Moça

Invisível  vítima de uma feitiçaria.  O Moço herói  para salvá-la  acaba necessitando aperfeiçoar  a

precisão de seu olhar para se tornar um exímio atirador de flechas. 

Com a plateia ora com os olhos fechados, ora com os olhos abertos, a história é contada embalada

na voz da atriz que ora lê o texto, ora canta, ora faz a sonoplastia. No final um timbre novo, do

cavaquinho, acompanha o timbre da voz na canção que encerra o espetáculo.

Realizamos este experimento em salas de aula, em sala de professores e em salas de atendimento 

e hoje temos “Teatro da Voz” fazendo parte de nosso repertório.                                                    





DAS PARCERIAS COM OS GRUPOS CONVIDADOS

Ensaio 1

31 DE MARÇO 

Experimento cênico “Impressão + Ele”

Grupo Caixa de Imagens e Coletivo Corporação

Neste 31 de março de 2014, não por acaso, o Grupo Caixa de Imagens coloca o seu “re-pensar” nas
ruas, através da sua nova intervenção artística intitulada  “Impressão”, desta vez contando com a
parceria de  Rodrigo Caffer, da Corporação, com a performance “Ele”.

Como imprimir a nossa história no asfalto da cidade?                                                                   

Enquanto na rua os atores do Grupo Caixa de Imagens escreviam no asfalto com borrifadores de 
água a palavra “memória”, o dançarino Rodrigo Caffer encenava sua coreografia romântica 
acompanhado de um enorme elefante cor-de-rosa inflável.

 Atores e dançarino circulavam livremente pela rua, e o público?

O público jovem do ensino fundamental e seus professores assistiam através da janela e das grades
da escola oferecendo à cenografia do espetáculo uma imagem de prisão. 
Tinham que se esforçar para enxergar. E aí,....
Espontaneamente começaram a falar, em voz alta, cada sílaba escrita pelos atores-borrifadores.





Agiam como decifradores. Comentavam. Tentavam entrar em contato conosco. Faziam perguntas.
Repetiam as mesmas perguntas.

Além da palavra “memória”,  escolhemos um verso de Pablo Neruda para ser  escrito com água
nesse dia: 
“Por que nos tempos escuros se escreve com tinta invisível?”

Fomos realizando a performance cada vez mais distante de suas janelas, até sumirmos.

Quando retornamos, eles permaneciam em seus lugares. E ao nos ver, gesticulavam, acenavam,
aplaudiam. Retribuímos seus acenos, agradecemos seus aplausos. E subimos para conversar com
eles. Foram rodas de conversas, todos se olhando, em círculo. 

Era dia 31 de março, há 50 anos o Brasil sofria um golpe militar. 

A água/tinta evapora em segundos,  mas hoje podemos escrever  insistentemente quantas vezes
forem necessárias. O elefante cor-de-rosa circula livre pelas ruas da cidade. 

O lento ou rápido processo de evaporação da água nos coloca a frente das camadas de nossa
memória. O que fica? O que vai? Que elefantes posso carregar?





DAS PARCERIAS COM OS GRUPOS CONVIDADOS

Ensaio 2

Experimento Cènico - “Olhares” 

Grupo Caixa de Imagens e Travessia Filmes

Como trabalhar as linguagens do cinema e do teatro? Essa pergunta conduziu o Grupo Caixa de
Imagens e a Travessia Filmes a realizar um experimento. Este experimento-performance ganhou o
nome “Olhares”. 
Esse experimento trabalhou nos tempos de cada linguagem. O cinema que é passado tornou-se
presente e o teatro que é presente tornou-se passado. 
Como assim?

Bem, selecionamos um trecho do espetáculo “Conto Machado”, adaptação de contos de Machado
de Assis e o levamos para ser encenado num ônibus. Selecionamos um trecho do conto “Noite de
Almirante”.
Escolhemos encenar  dentro  de  um ônibus em seu trajeto  normal,  contracenando assim com o
cotidiano das pessoas que o frequentam, passageiros, cobrador e motorista.  A cena com duração
aproximada  de  cinco  minutos  foi  repetida  8  vezes  durante  o  trajeto   Metrô  Ana  Rosa  -  Vila
Brasilândia. Trabalhamos tanto na ida como na volta do trajeto, fomos de ponta a ponta, de ponto
final a ponto final. Cobrador e motorista tornaram-se nossos parceiros de experimento.





A cena teatral era feita para a câmera e não para o público – retiramos o presente do teatro. A
câmera para a “plateia” era o presente. A cena que se encontra em anexo ao relatório também não é
cinema e sim um registro do que foi realizado.
Desafiador? Sim, e muito.  Porque realizamos este espetáculo, “Conto Machado”,  em disposição
arena, colocamos o público bem próximo a nós, pronto para o debate, atuamos olhando em seus
olhos. 

Nosso  público,  desta  vez  “distante”,  acompanhava  atento.  Como  repetíamos  a  cena  após  um
debate,  alguns passageiros puderam assistir  a  mais  de uma filmagem. Estes  passageiros  mais
“permanentes”  acompanhavam tanto  a  filmagem em si  como a trama entre  os  personagens.  E
também, como o cobrador e motorista, tornavam-se nossos parceiros-produtores, ou seja, avisavam
aos  passageiros,  que  estavam  chegando,  sobre  o  que  estava  acontecendo  numa  atitude  de
colaboração. Encontramos seus olhos.
Não nos interessou realizar um produto pronto, nossa meta foi nos colocar frente a esta provocação
artística.

O produto veio em outra experiência que também se relaciona com os “tempos”. Um filme realizado
por  Bruno Cucio  sobre o poema “Tempos”  de  Carlos Gaucho.  Vamos ver  o  que vocês acham!
Acreditamos que conseguimos trabalhar com intersecções possíveis entre os “tempos”, passado,
presente e futuro.    





DAS PARCERIAS COM OS GRUPOS CONVIDADOS

Ensaio 3

Com o grupo Faz e Conta resolvemos dar continuidade a um dos nossos espetáculos em parceria:
“As Aventuras de Karlchen”. 
Em nossos ensaios retrabalhamos o texto, fizemos alguns cortes que garantiram um novo ritmo à
peça, o que fez que alcançássemos a fluidez desejada entre uma cena e outra. Reformulamos os
adereços e o figurino, nos aproximamos mais daquele que pode nos “engolir”.
Atendemos a convites de EJAS e de grupos de professores.

Escolhemos  “As  Aventuras  de  Karlchen”  por  considerarmos  que  este  espetáculo  poderia  nos
proporcionar campo fértil para trabalharmos com o tema do presente projeto: a ilusão.
Ilusão ligada ao alcance da fama, do poder sobre os outros que esta pode nos oferecer.  Ilusão
calcada neste poder, poder alcançado através do reconhecimento possível que  este é capaz de
proporcionar, que pode levar ao desfrute de regalias e privilégios. 
Através da trama e da trajetória de seus personagens, fica clara a busca individualizada de cada um
destes, busca que almeja alcançar o seu quinhão de felicidade. A fama trás seus reveses ou não lhe
vem como e quando ou como você deseja, o poder parece que está sempre ironizando contigo e
assim, dessa forma, a felicidade escoa de suas mãos permanentemente te observando ao longe.  
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