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   RESUMO 

 
    
 
 
 
   O presente estudo é uma pesquisa teórico-prática, com inserção da pesquisadora na 

trama. Trata-se dos processos criativos de encenação de um fazer teatro com crianças e 

adolescentes e suas implicações na construção coletiva da proposta artístico-pedagógica 

da Companhia Novos Novos. Para isso, são considerados os percursos da construção 

dos espetáculos da companhia a partir da identificação das suas matrizes estéticas e 

teóricas e da investigação metodológica de uma educação-através da arte. A descrição 

é acompanhada por um estudo analítico dos processos de ensino-aprendizagem 

vivenciados pela equipe de artistas e elenco.  

 

   Finalmente, são apresentadas as etapas e os resultados dos processos das peças do 

repertório da Companhia Novos Novos, através de dados teóricos, documentais, 

entrevistas e na observação-participante. Além do impacto de conteúdo pretendido em 

quem assiste aos espetáculos e em quem os faz, os resultados cênicos também validam a 

proposta da Companhia Novos Novos que, além da função educativa, apresenta uma 

necessária e desejada qualidade artística. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This dissertation is the result of theoretical and practical research into making theatre 

with children and adolescents, with a specific focus on how this process effects the 

artistic and pedagogical approaches developed collectively by Companhia Novos 

Novos. The research focuses on the performances created by the company, their 

aesthetic and theoretical roots and the group’s use of art education. This description is 

accompanied by an analytical study of the teacher-student dynamics present between 

the group of artists directing the process and the cast members.     

  

   Finally, the performances that make up Companhia Novos Novos’ repertoire are 

presented and analysed using the theoretical base developed previously along with 

interviews and participation-observation. As well as the impact that the performances 

have on the public and on the young people who participate in the creative process, the 

final productions also validate the work of Companhia Novos Novos, thanks to their 

artistic rigour and educational content.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
   Lá no começo, a criança 
 
 
   A cena da Novos Novos: percursos de um teatro com crianças e adolescentes é uma 

pesquisa que está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia (Ufba), coordenado pela Profª. Dra. Antonia Pereira, e 

enquadra-se na linha de Poéticas e Processos de Encenação. O estudo, orientado pelo 

Prof. Dr. Daniel Marques, constitui-se em um estudo de caso de caráter histórico-

documental, descritivo e analítico – incluindo inserção da pesquisadora na trama - sobre 

os processos criativos de encenação de um fazer teatro com crianças e adolescentes e 

suas implicações na construção coletiva da proposta artístico-pedagógica da Companhia 

Novos Novos.  

 

   Na pesquisa, a pedagogia, aqui descrita como o fazer teatro proposto pela Companhia 

Novos Novos,  nos é revelada através da análise do contexto histórico-social de tempo-

espaço no qual a companhia está inserida. A Novos Novos é um dos grupos residentes 

do Teatro Vila Velha e é composta por elenco de crianças e adolescentes de diferentes 

realidades sociais, residentes na cidade de Salvador, Bahia. Esses aspectos acima 

citados estarão presentes em cada capítulo, configurando-se num processo de educação 

estética, resultando numa construção que ocorre em ciclos que se fecham ao passo que 

impulsionam novos ciclos, refletindo assim um processo de aprendizado. 

 

   Este trabalho é, pois, o resultado de dez anos de experiência, de 1997 a 2007, de 

ensino-aprendizagem, do aprender fazendo, agregando equipe de artistas e atores que 

comungam dessa possibilidade ao exercer uma prática fundada na necessária abertura 

do outro; prática em que o diálogo se faz exigência epistemológica para uma vivência 

socialmente comprometida, cuja reflexão-ação, coletivamente partilhada, faz-se de 

múltiplas autorias. As idéias aqui contidas refletem o fazer teatro de uma co-gestão 
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entre equipe de artistas colaboradores e atores-aprendizes1. Mostram-se aqui ações 

realizadas de 2000 a 2007, analisando as produções artísticas e a disseminação deste 

fazer através da formação de intercâmbios de arte-educação em outras localidades. A 

pesquisa também objetivou desenvolver uma análise sobre o processo de criação e 

encenação dos espetáculos da companhia que, além da função educativa, apresentam 

uma necessária e desejada qualidade artística. 

    

   A construção da presente dissertação desenvolveu-se de maneira articulada com a 

realização de espetáculos e temporadas, promovendo, conseqüentemente, uma reflexão 

sobre esses processos criativos. O grande desafio para mim na condição de pesquisadora 

e encenadora da Companhia Novos Novos constituiu-se na elaboração do material 

escrito. Optei, então, por revelar a engrenagem teórico-prática que alicerça toda a 

construção cênica da companhia e seus percursos artísticos. Busquei um distanciamento 

nesse processo de análise, mas, na condição de pesquisadora que se apresenta entre 

sujeito e objeto desse processo criativo-formativo, fiz construir uma narrativa 

emocionada de re-conhecimento de afetos e ideais. Alguns depoimentos pessoais, aqui 

transcritos, reforçam o caráter auto-biográfico do trabalho. Mas a esse relato também se 

unem reflexão sobre o fazer teatro para crianças, referências de autores e pensamentos, 

pesquisa histórica sobre a criança como centro de atenção para a sociedade e para o 

teatro, dimensionando maior amplidão ao estudo aqui apresentado.  

 

   O roteiro costurado a partir do fio da memória e com a apreensão do momento 

presente, quero crer, servirá de guia para a compreensão de uma trajetória de 

aprendizado. Apresentando cada capítulo, o uso de letras das composições inéditas das 

trilhas sonoras dos espetáculos da Companhia Novos Novos mostra a soma de 

conteúdos que compõem cada montagem. Da mesma forma funcionam o destaque 

gráfico de algumas palavras, expressões e frases dos textos das peças em cada capítulo 

desta dissertação, bem como a utilização de imagens fotográficas, recortes de jornais e 

outros pequenos elementos referentes a cada projeto, mostrando as especificidades da 

Companhia Novos Novos nesse objetivo de fazer teatro dentro do universo  infanto-

juvenil, tendo crianças e adolescentes no elenco. 

  

                                                 
1 Os termos artistas colaboradores e atores-aprendizes, na Companhia Novos Novos, referem-se nesta dissertação à 
equipe de profissionais e elenco do grupo. 
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   Revelar percursos de um processo de criação é se permitir mergulhar no tempo; é 

tecer fragmentos de contextos pessoais e profissionais; é superar medos, pudores e 

buscar caminhos que revelem esse fazer teatro com e para crianças e adolescentes. Os 

primeiros passos desse percurso foram impulsionados pela busca individual de se poder 

exercitar com crianças possibilidades cênicas que traduzissem sensibilidades inerentes 

ao universo desta faixa etária. Assim, certa feita chegou às minhas mãos o livro O 

estranho mundo que se mostra às crianças, da escritora Fanny Abramovich (1983), no 

qual a autora analisa algumas produções cênicas dedicas ao público infantil. Logo na 

abertura do capítulo dedicado ao teatro para crianças li uma citação do cronista e 

cartunista Millôr Fernandes: Quando eu vejo certas peças de teatro para crianças fico 

pensando por que as crianças não reagem e montam uma peça para adulto! (op.cit, 

p.79) 

 
   Essa frase do Millôr, percebi, sintetiza toda um questionamento que permeou, durante 

anos, o meu querer ir além das aulas de teatro para crianças. Apesar de ter concluído, 

em 1996, o curso de Interpretação Teatral na Ufba, desde os tempos de estudante 

pulsava em mim o desejo de desenvolver atividades de teatro direcionadas ao público 

infantil e infanto-juvenil. Esse desejo me levou a ministrar, em 1995, oficina de teatro 

para crianças, através do PROEXT2, projeto proposto pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Ufba e realizado no GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer, atendendo a um 

convite do dramaturgo, diretor de teatro e professor Deolindo Checcucci. Foi uma 

experiência muito significativa. O contato com esse determinado público, com faixa 

etária entre 6 e 11 anos, sinalizava a necessidade de um fazer teatro que não se 

esgotasse exclusivamente na tarefa de copiar o mundo real. Tornava-se necessário, 

percebia, entregar-se à imaginação do outro, à imaginação daquelas crianças, 

(re)criando um mundo, propondo uma realidade artisticamente modificada. O encenador 

inglês Peter Brook me remete a essa experiência quando diz que A imaginação é um 

músculo, e ela fica muito contente ao jogar um jogo... ( Brook,2000, p.20). Essa foi a 

proposta dos encontros: jogar com a imaginação.  

 

   Mas essa experiência no GACC pertenceu a um período de estágio que terminou após 

seis meses, sendo a atividade concluída com uma mostra de teatro na sede da 

instituição. Em cena, ao final, uma turma de oito participantes, alguns fisicamente 
                                                 
2 PROEXT – Projeto de Extensão desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia em comunidades de Salvador. 
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debilitados pelo câncer. Mas todos, cada um de sua forma e com os contornos de suas 

limitações, davam corpo e vida aos seus personagens, deixando a imaginação fluir e o 

lúdico existir de forma alegre. Eram instantes, nas aulas e naquela apresentação, 

percebi, que aqueles meninos e meninas esqueciam suas dificuldades e entregavam-se à 

brincadeira, ao jogo, à magia do interpretar outro personagem, outra vida, outras 

possibilidades. Meses depois estava graduada em Artes Cênicas e, motivada pela 

experiência no GACC, resolvi dar prosseguimento à empreitada de trabalhar com 

crianças. O passo seguinte conduziu-me à realização de uma oficina em uma sala de um 

condomínio residencial popular. Ali me deparei com uma turma pequena, porém atingia 

o objetivo de trabalhar com crianças de diversas realidades sociais, algumas de famílias 

economicamente privilegiadas, outras menos favorecidas. E na turma havia uma aluna 

especial, portadora da Síndrome de Down. Foi outra experiência enriquecedora 

 

   O encontro no campo artístico de pessoas, experiências e realidades, defendo, é um 

fenômeno onde o principal dado a ser perseguido é a reciprocidade: de atração, de 

rejeição, de excitação, de inibição, de indiferença, de distorção. E a prática de aulas de 

teatro com crianças e adolescentes deflagra, exatamente, as possibilidades de 

reciprocidade para com o outro. É como bem demonstra um trecho do poema de V. 

Einladung zu einer Begegnung, escrito em 1914, traduzido e reimpresso por Jonathan 

Fox no livro O essencial de Moreno, textos sobre grupo e espontaneidade 

 
Um encontro de dois: olho a olho, face a face. 
E quando você estiver perto 
eu arrancarei seus olhos 
e os colocarei no lugar dos meus, 
e você arrancará meus olhos 
e os colocará no lugar dos seus, 
então eu verei você com os seus olhos 
e você me verá com os meus. (FOX, 2002, p.33). 

 

   Em 1997, a professora e diretora de teatro Hebe Alves, me convidou a integrar a sua 

equipe na coordenação das Oficinas Livres do Teatro Vila Velha. Foi uma mudança. 

Passei a ministrar oficinas de teatro para crianças num teatro. O foco principal das 

oficinas continuava o mesmo; possibilitar o contato com o lúdico; proporcionar às 

crianças um conjunto de ferramentas que lhes possibilitasse uma sensibilização através 

da arte; compor turmas mistas, com realidades sociais diversas. Essa oficina tornou-se 

parte da programação anual do Teatro Vila Velha e por dez anos, de 1997-2007, 
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estabeleceu parcerias com escolas da rede pública e privada, instituições como APAE - 

Associação de Pais e Alunos Especiais, e UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a 

Infância. 

 

   O caminho a ser percorrido apontava para uma autonomia desses aprendizes. Mas 

como promover um mergulho mais profundo nessa prática se a oficina de teatro tinha 

uma duração determinada? As oficinas eram processos muito fragmentados, mas, já ali, 

eu vislumbrava um percurso que agregasse tempo ao fazer teatro com crianças, que 

juntasse o aprendiz com o ser ator, transformando-o em ator-aprendiz, sem perder a 

característica primordial desse público, ser criança. O desafio estava lançado. Buscava-

se exercitar um processo de criação que conseguisse que um grupo de não atores que 

demonstrassem, depois de um certo treinamento, capacidade de concentração e fé 

cênica. E esse grupo seria formado por crianças. Atores ideais; entretanto, não atores.  

    

   Visava-se assim expandir e aperfeiçoar a metodologia desenvolvida nas oficinas de 

teatro para crianças, que tinham como núcleo gerador o próprio processo criativo. Um 

fazer teatro centrado no trabalho formativo da improvisação, que potencializava as 

aprendizagens em grupo a partir da experiência individual de pensar o mundo fazendo 

arte - e por que não? – educação.  

 

   Em 1999 fui aprovada no concurso público Estadual para professores de teatro, e 

passei a ministrar aulas no Centro de Artes Hora da Criança, uma instituição que 

prioriza o processo de aprendizagem através da arte-educação, tendo como proposta as 

integrações das linguagens artísticas do teatro, dança, música e das artes plásticas, em 

um contato que culminava numa mostra cênica. Esse trabalho no Centro de Artes Hora 

da Criança trouxe a prática e aprofundamento de dois termos investigados nas oficinas 

para crianças que realizei no Teatro Vila Velha: arte e educação. A partir desta 

experiência emergia a proposta de se construir um processo cênico através de uma 

educação estética. Lembro o crítico de literatura e arte, o inglês Herbert Read, (2001) 

 
... a educação estética, a educação pela arte – é a educação dos sentidos sobre 
os quais se baseia a consciência e, em última  análise, a inteligência e o 
raciocínio humanos. ( READ, 2001, p.340).  
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   O espetáculo Pé de Guerra, direção de Marcio Meirelles, encenado no palco principal 

do Teatro Vila Velha em 2000, impulsionou essa proposta. Trabalhei como assistente de 

direção desse espetáculo, especificamente do núcleo infantil, pois o espetáculo contava 

com a participação de treze crianças no elenco. Ao final da temporada fiquei 

encarregada de montar uma nova companhia de teatro no Vila Velha, composta 

exclusivamente por crianças e adolescentes. Além disso era proposta desse novo grupo 

que seus espetáculos deveriam, de certa forma, retratar assuntos contemporâneos, do 

interesse desse elenco e de crianças e adolescentes da mesma geração.. 

 

   No mês de dezembro de 2000 foi criada a Companhia Novos Novos, formada pelo 

elenco infanto-juvenil de Pé de guerra. A companhia estreou sua peça inaugural, 

Imagina só... Aventura do fazer,  em novembro de 2001. Entre 2001 e 2007 foram 

realizados cinco espetáculos pela Novos Novos,  traduzindo buscas poéticas individuais 

e coletivas. Assim, o corpo do texto da pesquisa aqui apresentada é composto pelas 

experiências dos artistas e do elenco que criaram a história e as experiências que 

norteiam essa pesquisa. Dentre várias outras influências informações, as experiências 

criativas da companhia se baseiam nos estudos da diretora Viola Spolin, no trabalho da 

professora Ingrid Koudela, nas práticas teatrais do diretor Augusto Boal, nos 

ensinamentos de Paulo Freire e na prática desenvolvida pela Novos Novos  no processo 

de criação e encenação de seus espetáculos. 

  

   Na busca por descrever percursos que ocorrem em ciclos que se fecham ao passo que 

impulsionam novos ciclos, o primeiro capítulo desta dissertação é dedicado à história do 

Teatro Vila Velha. Através da narrativa dos sonhos e engenhos são revelados os 

caminhos trilhados de um fazer teatral ao longo de uma trajetória de 44 anos de 

existência, 1964-2008.   

 

   A cena da Novos Novos é o segundo capítulo. Nele são descritos os modos ou 

maneiras de se fazer ou de atingir um objetivo, de se investigar um processo com 

crianças e adolescentes que promovesse nos participantes, e conseqüentemente nos pais, 

uma compreensão e ampliação do fazer teatro. Era a busca por relacionar o jogo do 

fazer teatro, do criar, com as impressões sobre o mundo que nos rodeia, buscando os 

posicionamentos reflexivos, críticos e criativos dos participantes. Os temas porpostos, 

quase sempre, são propostos a partir das descobertas dos intérpretes. É nesse capítulo 
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que opto por descrever o universo do fazer teatro da Companhia Novos Novos,  seu  

sistema operacional, a prática da sua proposta artístico-pedagógica, o que é, como 

funciona, onde acontece, quem diz o que a respeito do trabalho. Também nesse capítulo 

é discutido um item fundamental ao trabalho de teatro que também deseja ser 

educacional: como fazer circular nos expectadores das peças e integrantes do elenco do 

grupo os valores e os princípios básicos que se mostram caros à idelogia do grupo. A 

Novos Novos  prioriza oferecer à cena local textos teatrais inéditos, adequados à 

interpretação do seu elenco e que proponham discussões pertinentes ao mundo 

contemporâneo. Para isso, a companhia tem ao redor de si artistas colaboradores que 

vêm ajudando a criar uma linguagem própria de fazer teatro com e para crianças e 

adolescentes.  

 

   

   O terceiro capítulo é dedicado à cena deste grupo, enfocando seus textos e contextos.  

Nele são analisadas as encenações dos espetáculos e seus distintos processos 

construtivos, descrevendo o caminho percorrido para a criação de um texto, trazendo à 

tona as questões que enriqueceram a reflexão sobre um determinado tema pesquisado.  

Esse capítulo reporta-se também a análise do processo de criação da Novos Novos, a 

partir de um texto inédito e, outra experiência, de um texto não inédito. Busca-se revelar 

a engrenagem que pulsa e os mecanismos de construção que permeiam a composição 

cênica dos espetáculos da Novos Novos nessas duas experiências, mostrando que em 

ambas há um grande acento autoral do grupo, em uma  construção coletiva.  

 

   Durante cada processo de criação das peças teatrais da companhia sempre existiu um 

cuidado especial com o universo de sons que as compõem. A música propriamente dita 

também sempre teve seu destaque nas montagens, enriquecendo o processo construtivo 

das peças. Também no terceiro capítulo a musicalidade que permeia todas as criações 

cênicas da companhia é abordada.  Similar ao seu processo de construção dramatúrgica, 

a companhia optou por compor seus espetáculos com trilhas sonoras inéditas. O âmago 

da criação consiste na possibilidade de se criar música para a cena, não submetendo a 

criação a qualquer restrição sobre o nível dessa composição, mas deixando clara a faixa 

etária para qual a composição será destinada. No processo criativo de uma nova 

encenação da companhia a musicalidade funciona como importante suporte 

dramatúrgico, fornecendo dados sobre a trama e a cena, e por isso evita-se o uso de 
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letras simplistas, repetitivas, pasteurizadas, maniqueístas, que diluam conteúdos 

significativos e importantes do texto.  

 

   A conclusão desta dissertação reafirma as bases apresentadas deste processo, 

destacando o aprofundamento da encenadora/professora/pesquisadora sobre uma técnica 

própria, a partir de uma prática artística. Apresenta-se, também, uma reflexão sobre os 

processos criativos desenvolvidos na Companhia Novos Novos. Aqui mostrasse que, 

nos diferentes caminhos percorridos para o exercício desse fazer teatro com e para 

crianças e adolescentes, o ato de sonhar mostra-se como a possibilidade de se imaginar 

horizontes de possibilidades; sonhar coletivamente é assumir a luta pela construção das 

condições necessárias a essas possibilidades 



 

 

 

 

 
Foto: Marcio Lima / Espetáculo Pé de Guerra, 2000. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERCURSOS DE UM TEATRO 
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Tudo pode acontecer quando a gente sonha 
Debaixo do lençol, no macio da fronha 
Mas de olho aberto, sou o herói esperto 
E pulo bem na frente da vilã medonha 
 
Tudo pode ser quando a gente quer 
O que não se vê, o que é, o que é? 
Pode ser magia, pode ser real 
Quando a gente sonha o mundo nunca é igual 
 
Pode aparecer um astronauta 
Posso construir robô de lata 
Pode haver algum dragão no meu quintal 
 
Pode haver algum E.T. em Marte 
Posso ir à Lua, a qualquer parte 
Quando a gente sonha o mundo nunca é igual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Quando a gente sonha o mundo nunca é igual / Ray Gouveia / Espetáculo Imagina 
só... Aventura do fazer) 
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I.I Sonhos e engenhos 

 

 

 
   Este capítulo mostra a busca na história de fatos, acontecimentos e pensamentos que 

integram o ideário artístico-pedagógico da Companhia Novos Novos, grupo de teatro 

criado em 2001. Para isso, propõe uma análise da história da companhia em constante 

relação com a trajetória do Teatro Vila Velha, inaugurado na cidade de Salvador, Bahia, 

em 1964.  

 

   Interessa distinguir os acontecimentos que compuseram os percursos traçados pelo 

Teatro Vila Velha nos anos de 1960 a 1990, demarcando os grandes e os pequenos 

acontecimentos, num esforço de resgate crítico e compreensivo do passado, procurando 

estabelecer as relações, recuperando de maneira seletiva aquilo que interessa ressaltar. 

Objetiva-se, aqui, não um resgate de fatos que impulsionaram a formação do Teatro 

Vila Velha, mas a disposição de poder lançar um olhar específico sobre os 

acontecimentos, as fissuras e brechas que incorporam a história dessa casa de 

espetáculos.  

 

   As questões iniciais tomadas neste capítulo guiam para a renovação do fazer teatro em 

Salvador, que acontece no final da década de 1950. A cidade, até então, produzia um 

teatro amadorístico, mas que aspirava pela modernização da atividade. Nesta mesma 

época, iniciava-se um movimento de efervescência cultural na capital baiana, 

impulsionado, sobremaneira, por Edgard Santos, reitor à frente da então Universidade 

da Bahia. Incentivador do desenvolvimento das escolas de arte, Edgard Santos buscava 

construir, na Bahia, um núcleo de ensino superior estruturado e capaz de ser um pólo de 

informação de ponta. Dentre suas diversas ações na busca por este fim, colaborou com a 

tão esperada modernização das artes cênicas locais, contribuindo com a criação da 

Escola de Teatro da Universidade da Bahia, em 1956. O esforço do reitor foi registrado 

pelo escritor e antropólogo Gilberto Freyre 
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A Universidade da Bahia tem no médico Edgard Santos um reitor ideal. A 
medicina deu-lhe disciplina científica à inteligência sem lhe ter fechado a 
sensibilidade às artes e às letras. Daí o carinho com que vem cuidando dos 
cursos universitários de Belas-Artes, do Seminário de Música, do Instituto de 
Estudos Portugueses, da Casa de França; e também das publicações 
universitárias. A verdade é esta: começa a haver na Bahia uma universidade 
que se destaca dos simples conjuntos de escolas profissionais que passam no 
Brasil por “Universidades”. Uma universidade viva e orgânica se afirma cada 
dia mais na capital da Bahia. (FREYRE, Gilberto. Revista Arte na Bahia, 
Salvador, n. 1, p.39, 1991)  
 

      

   Nesta época o teatro soteropolitano era exercido por grupos amadores e pelo teatro 

para crianças de Adroaldo Ribeiro Costa1, que se revezavam nos raros palcos da 

cidade2. Nos dois casos, trabalhava-se sem apoio, sem público, sem recursos técnicos ou 

formação adeqüada. A diversão da população da capital baiana se resumia ao cinema, 

ao rádio, ao passeio na Rua Chile e a eventuais banhos de mar. Com as escolas de arte 

surgia um movimento de renovação cultural na cidade - da música ao teatro. E é por 

esse caminho aberto pela universidade que a informação de outras partes do Brasil e do 

mundo passa a chegar a Salvador, que sonha em ser metrópole cultural do país. 

 

   Para organizar e dirigir a primeira Escola de Teatro da Universidade da Bahia, Edgard 

Santos convidou Eros Martim Gonçalves, pernambucano radicado no Rio de Janeiro, 

médico, especialista em psiquiatria, que abandonou a profissão para se dedicar à carreira 

de cenógrafo e diretor teatral, estudando para isso longo tempo na Europa e nos Estados 

Unidos. Salvador desfrutava também das ilustres presenças do Maestro Koellreutter, do 

Seminário de Música, e de Lina Bo Bardi, do Museu de Arte Moderna da Bahia, Solar 

do Unhão. 

    

                                                 
1 Em 1943 o jornalista e educador Adroaldo Ribeiro Costa fundou A Hora da Criança, criada inicialmente como um 
programa de rádio. Adroaldo inaugurou o Teatro Infantil Brasileiro adaptando para uma opereta o livro A menina do 
narizinho arrebitado, de Monteiro Lobato. Em 1947 estréia, em Salvador, Opereta Narizinho, texto de Monteiro 
Lobato, trazendo crianças em cena. Este viria a ser o primeiro de uma série de espetáculos de A Hora da Criança com 
elenco infantil em cena; escreveu e comandou espetáculos infantis em diversas temporadas por 28 anos (de 1947 a 
1975); foi um dos precursores do 1º Salão Infantil de Artes Plásticas (1956); criou e manteve o programa Hora da 
Criança no rádio por 30 anos (de 1943 a 1973); levou a meninada do rádio para a televisão em duas séries de 
programas na TV Itapoan: Em tempos de criança (1962) e Escola risonha e franca (1964); gravou com as crianças os 
discos Os 20 anos da Hora da Criança (1963), Navio negreiro (1971) e Hora de cantar (1982), e dirigiu o Serviço 
Estadual de Assistência a Menores, entre 1963 e 1967. (ARAÚJO, 1991, p. 394) 
2 Na década de 1950 havia os teatros: Teatro do Instituto Normal (Iceia), fundado em 1930, com 1500 lugares; Cine-
Teatro Guarani, interditado em 1950 e 1954; Teatro Oceania, com sala adaptada a partir de 1952; e demais espaços 
cedidos por escolas, clubes e paróquias. (Dados retirados da pesquisa realiza por Gisele Marchiori Nussbaumer, 
professora Adjunta de Comunicação da Universidade Federal da Bahia/UFBA, intitulada Um mapa dos teatros de 
Salvador, 2006). 
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   Assim que chegou a Salvador, Martim Gonçalves convocou jovens atores e pessoas 

interessadas em teatro para uma reunião. Sobre esse encontro há um depoimento do ator 

Carlos Petrovitch, aluno da primeira turma da Escola de Teatro 

 
.... Eros Martim Gonçalves estava convidando atores na Bahia para uma 
reunião e eu fui pra lá, para essa primeira reunião. (...) depois comecei a 
freqüentar as aulas, reuniões e acontecimentos que Martim convidava. Estava 
instaurando um núcleo, um curso: aulas diárias e semanais, com apresentações 
públicas no final de semana (....) digamos que isto é o princípio, o núcleo 
gerador, do que seria depois a Escola de Teatro. (...) quem fazia a Escola nessa 
época, a primeira turma, eram eu, Nilda Spencer, Carmem Bittencourt, Teresa 
Sá, Nevolanda Amorim, Othon Bastos, Sonia Robatto e Echio Reis. 
(PETROVITCH, Carlos. Projeto Experimental Vida Vila Velha. Salvador, BA, 
p. 20, 1995, entrevista concedida às alunas da FACS - Faculdades Salvador, 
Eliane Felzemburg, Luciana Santana e Mariana Trindade) 
 

       

   Na Escola de Teatro, Martim Gonçalves realiza um notável trabalho como 

administrador e diretor. O historiador Nélson de Araújo (1991) narra que professores e 

artistas de outros estados foram chamados para lecionar, assim como diretores e 

técnicos estrangeiros, entre os quais Domitílla Amaral, Gianni Ratto, Ana Edler, Yanka 

Rudzka, Jean Mauroy, João Augusto Azevedo, Antônio Patiño, Maria da Glória Neiva, 

Suzette Pelaracci e Luciana Petrucelli. Três cursos foram criados: Interpretação, Dicção, 

Cenografia e Traje3.  

 

   Martin Gonçalves busca auxiliar, também, grupos folclóricos locais, viabilizando 

apresentações no jardim da Escola, para que essas encenações sirvam como estudo 

direto da tradição popular nordestina. Em 1958 é inaugurado o Teatro Santo Antônio, 

palco principal da Escola, com a peça Senhorita Julia, de August Strindberg. A Escola 

de Teatro naquele ano contava com uma discoteca, gravações de peças e de música 

folclórica. A gestão de Martim Gonçalves promove amplo desenvolvimento de 

formação do aluno, através de bolsas de estudo, participação em trabalhos com as 

Escolas de Música, de Dança, com o Museu de Arte Moderna e através da participação 

                                                 
3 Os cursos abrangem as seguintes matérias: Interpretação (com as cadeiras de Dicção, Dança para o Teatro, História 
do Teatro, Rítmica, Caracterização e Confecção de Cabeleiras, Improvisação e Interpretação de Cenas) o  de Dicção ( 
que além das matérias do curso anterior, inclui Teoria e Prática de Direção Cênica), e, finalmente, o curso de História 
do Traje e da Confecção (com as cadeiras de História do Traje, Caracterização, Confecção de Cabeleiras e Máscaras). 
Ao lado dessas matérias, integradas no currículo, existem outras destinadas a mostrar ao público tudo o que é relativo 
ao teatro e as suas coisas como Confecção de Máscaras, Maquilagem e Cabeleiras, Marionetes e Fantoches, 
Apreciação da Obra de Arte, Literatura Dramática, além dos cursos intensivos de confecção de máscaras para o teatro 
infantil (Pedro Correia de Araújo Filho) e de teatro de figuras, fantoches e marionetes (Olga Obry). (Revista Arte na 
Bahia, 1991, p. 19) 
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de alunos nos espetáculos produzidos pelo grupo da Escola, A Barca, criado em 1956.  

Echio Reis, aluno da primeira turma, dá depoimento sobre a época  

 
A Barca era o sonho de muitos alunos, porque quando acabava o terceiro ano 
já entravam no grupo e eram contratados da universidade. O sonho não era 
nem participar de um elenco fixo de um grupo, mas era a estabilidade 
financeira, seriam funcionários públicos. Isso era um fascínio para uns e um 
terror para outros. (REIS, Echio. Projeto Experimental Vida Vila Velha. 
Salvador, BA, p.13, 1995, entrevista concedida às alunas da FACS - 
Faculdades Salvador, Eliane Felzemburg, Luciana Santana e Mariana 
Trindade) 

 
    

   A idéia era que os alunos da primeira turma, que acabassem o terceiro ano da Escola 

de Teatro, fossem contratados pela universidade e passassem a integrar o grupo. A 

Barca trouxe à Bahia atores e diretores de outros estados para suas montagens e foi 

ponto de agregação de talentos brasileiros que passaram a participar dos projetos como 

atores, contra-regras, técnicos de cenário ou de figurino. Com a ajuda desse grupo, a 

Escola de Teatro da Ufba passou a ser um pólo irradiador de idéias, de maneiras de 

encenar e, sobretudo, de formação de intérpretes e diretores que fizessem girar as 

engrenagens de um novo fazer-pensar teatro. Sobre os primeiros anos da Escola de 

Teatro, argumenta o professor e escritor Raimundo Matos de Leão  

 
Sua implantação e conseqüente ação projetam nacional e internacionalmente a 
Universidade da Bahia e, no locus da sua existência, estimulou o aparecimento 
de novos grupos teatrais que se formam para dar andamento ao que ali se fazia 
ou para contestar seus princípios e processos.  (LEÃO, Raimundo Matos. 
Repertório, Salvador, n.8, p.77, 2005) 

 

    

   Contestações como a que aconteceu em outubro de 1959 quando, três meses antes de 

completar o curso, quinze estudantes da primeira turma da Escola de Teatro 

abandonaram a universidade. Esses alunos, liderados pelo professor João Augusto, que 

lecionava nas cadeiras de Formação do Ator e História do Teatro, não se formam. O 

ator Mario Gadelha, que era de outra turma, explica   

 
Professores e alguns alunos se juntaram e organizaram uma saída. Havia já um 
movimento da turma do último ano de fazer uma cisão. Existia uma 
contradição entre a proposta inicial da escola e a postura do diretor Martim 
Gonçalves, inegavelmente um homem de teatro. Mas havia um 
comprometimento com o teatro do mundo capitalista. Depois ele fez Brecht e 
outras coisas. Havia uma proposta de se formar um grupo profissional com 
essa primeira turma. Houve um rompimento público, e essa turma saiu e 
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formou-se o Grupo Teatro dos Novos. Alguns alunos da Escola, por opção, 
seguiram o grupo e eu fui um deles.  (GADELHA, Mario. Projeto 
Experimental Vida Vila Velha. Salvador, BA, p.14, 1995, entrevista concedida 
às alunas da FACS - Faculdades Salvador, Eliane Felzemburg, Luciana 
Santana e Mariana Trindade) 

 
 
 

   Cria-se, então, a primeira companhia de teatro profissional da Bahia, a Sociedade 

Teatro dos Novos, formada pelos ex-alunos da Escola de Teatro, Carmem Bittencourt, 

Teresa Sá, Othon Bastos, Sonia Robatto, Echio Reis e Carlos Petrovich, além dos ex-

professores da Escola de Teatro Gianni Ratto, Domitílla Amaral e João Augusto. De 

todos, João Augusto4 é o único que prefere não ser sócio da Sociedade Teatro dos 

Novos, optando pela direção artística do grupo e fugindo dos vínculos burocráticos. A 

partir daí, é iniciado um percurso que busca investigar uma prática do fazer teatro que 

seja espelho de seu povo5, conforme define o diretor de teatro Marcio Meirelles 

(MEIRELLES, 2004, p 22). 

 

 

 

I.II Casa onde sonho se cria 

 
   Ao romper com a instituição acadêmica, os Novos impuseram o seu fazer teatral com 

uma marcante preocupação política e, sobretudo, busca pela novidade. O grupo 

procurou, como a melhor vanguarda nacional da época6, aproximar-se da cultura 

                                                 
4 Em 1963, João Augusto voltou a lecionar na Escola de Teatro, mas continuou defendendo o teatro amador, como 
única forma possível de sobrevivência da linguagem. Nos próximos anos será o representante do Serviço Nacional de 
Teatro, na capital, sendo também o primeiro diretor do Teatro Castro Alves. (Projeto Experimental Vida Vila Velha, 
realizado pelas alunas da FACS - Faculdades Salvador, Eliane Felzemburg, Luciana Santana e Mariana Trindade; 
1995, p.34).  
5 Durante a década de 1950 a sociedade brasileira desejava não ser apenas mera expectadora do desenvolvimento 
tecnológico e do crescimento das grandes cidades, buscava-se uma forma de vida mais democrática pelos caminhos 
da criação, rebeldia e engajamento político. A proposta era repensar o Brasil, e nesse momento de valorização de tudo 
que é nacional, percebe-se que manifestações culturais são instrumentos de transformação social. A cultura popular 
ganha merecido destaque na cultura nacional e é absorvida pela esquerda política, levando expressões culturais a 
ganharem um caráter de arte engajada. Com isso, a década de 1950 passa a esboçar as profundas modificações que 
nos dez anos seguintes se operariam no teatro brasileiro. (PRADO. Décio de Almeida. 1993, p. 51) 
6 Na década de 1950 numerosos grupos surgiram não apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também em 
outras cidades do Brasil. Em 1951, a diretora e escritora Maria Clara Machado com a colaboração de artistas e 
intelectuais de teatro em formação ou já consagrados como Eros Martim Gonçalves, Brutus Pedreira, João Augusto e 
Roberto de Clero, criava, no Rio de Janeiro, O Tablado, inicialmente uma companhia de teatro amador, que Maria 
Clara usava para seus ensaios, que se transformou num grande centro de formação de atores. O Tablado foi a 
companhia que ajudou a modernizar o teatro no Rio de Janeiro, apresentando peças para todos os públicos, mas 
centrando forças com as peças infantis, a maioria de autoria da própria criadora do teatro. Em abril de 1953 estreava 
no Museu de Arte Moderna de São Paulo o Teatro de Arena, fundado por José Renato, estudante da Escola de Arte 
Dramática, impulsionando uma nova fase na vida teatral do país, com uma geração de encenadores bem informada 
daquilo que era recente e valioso no plano internacional, mas que buscava sistemas autônomos de montagem e de 
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popular, do homem do interior, da cultura brasileira em sua raiz. Aliado a isso, a 

carência de palcos em Salvador impulsionou os jovens artistas na direção de uma 

trajetória, inicialmente, itinerante. A atriz e escritora Sonia Robatto recorda 
 
 
...... não tínhamos onde encenar, fazíamos apresentações em casas 
abandonadas. Na Graça teve uma, onde ficamos até que ela fosse derrubada. 
Então começamos a nos apresentar nas ruas. (MEIRELLES, 2004, p. 23). 

 
 
 
   Os Novos estréiam, ainda em 1959, a peça O Auto do nascimento, na cidade de 

Itabuna, texto de Sonia Robatto e direção de João Augusto, realizando em seguida 

temporadas em outras cidades do interior como Ilhéus, Mataripe, Pojuca, Catu e 

Itaparica. Nos dois anos seguintes, o grupo intensifica a sua produção, passando 

também a encenar ao ar livre. Com o apoio da Prefeitura de Salvador produz, em 1961, 

o espetáculo História da Paixão do Senhor, direção e texto de João Augusto a partir de 

obras dos autores Arnaul Greban, Jacopone di Todi e Paul Claudel. Os Novos 

apresentam o espetáculo para mais de 15 mil pessoas nos bairros de Brotas, São 

Caetano e Garcia. O jornal A Tarde do dia 12 de julho de 1977 registrou que o Teatro 

dos Novos, de 1959 a 1963, não fez outra coisa senão levar teatro para os bairros, 

subúrbios, praças públicas, para cidades do interior do estado, adros de igrejas, asilos 

e até para leprosário. (MEIRELLES, 2004, p.23) 

  

   Com esse espírito “de ir onde o povo está” muitas viagens foram realizadas, na década 

de 1960, de caminhão, de trem e de navio para cidades do interior, apresentando peças 

populares. Durante os primeiros anos de implantação da Sociedade de Teatro dos 

Novos, 1959 a 1964, o diretor João Augusto produziu, juntamente com os integrantes 

do grupo, o documento intitulado Plano de Trabalho7, no qual elabora as atividades a 

serem desenvolvidas pelos Novos. Nas apresentações optam, não raras vezes, por 

                                                                                                                                               
dramaturgia verdadeiramente brasileiras. Em 1956, o diretor Augusto Boal, recém-chegado de um estágio de estudos 
junto ao crítico norte-americano John Gassner, na Universidade de Columbia, nos EUA, incorpora-se ao grupo do 
Arena. Agregava-se também ao grupo o ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri e o ator e diretor de teatro 
Oduvaldo Viana Filho, também conhecido como Vianinha, ambos oriundos do Teatro Paulista do Estudante (TPE). O 
Arena assume a face que marcaria a década seguinte: posicionamento político e busca pela popularização da 
linguagem teatral, fechando-se para a dramaturgia estrangeira em nome da dramaturgia nacional. Nesse contexto da 
capital paulista de 1958, surge o Grupo Oficina, com a participação do diretor José Celso Martinez Corrêa e do ator, 
diretor e teatrólogo brasileiro Amir Haddad. Nos seus primeiros anos, o Oficina acolhe formas e textos 
convencionais, logo modificando essa orientação inicial para uma linha de grandes espetáculos experimentais. Essa 
vanguarda se instalou na Bahia. (PRADO. Décio de Almeida. 1993, p. 61) 
 

7 O material encontra-se disponível no acervo do Teatro Vila Velha e foi fonte de pesquisa para o desenvolvimento 
desta dissertação. 
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encenar autos e comédias medievais com ênfase no repertório sacro dos autos de Natal e 

de Semana Santa, pois esses espetáculos adequavam-se a apresentações nas ruas e em 

cidades do interior, privilegiando textos de rápida comunicação com o público, embora 

de “alto valor cultural” – como diz João no Plano de Trabalho nº 2. Se as primeiras 

peças do grupo enquadravam-se na proposta de construção de um teatro popular 

brasileiro, priorizando a encenação de textos nacionais, a exceção existiu nas leituras 

dos textos do dramaturgo alemão Bertold Brecht: Terror e miséria no III Reich; 

Cabeças redondas e Cabeças pontuda; e Os fuzis da Senhora Carrar. (MEIRELLES, 

2004, p.26) 

 

   As leituras aconteceram em comunidades do subúrbio e em cidades do interior, 

reforçando o caráter engajado do grupo, que buscava mergulhar nas questões sociais 

que abalavam o país naquele período histórico. Para o teatrólogo e historiador Nélson 

de Araújo, as atividades artísticas desenvolvidas pelos Novos representavam a 

continuidade de um movimento de renovação teatral iniciado por Adacto Filho, em 

1945, no Teatro de Amadores do Fantoches. Esse mesmo percurso de renovação, 

segundo Araújo, também incluía a presença de Martim Gonçalves à frente da Escola de 

Teatro da Universidade da Bahia, a partir de 1956. Para o historiador, as atividades 

cênicas propostas pela Companhia Teatro dos Novos surgiram para reforçar um 

movimento mais amplo, que já se processava nas artes cênicas de Salvador e que, nos 

anos de 1960, encontrava-se mais afinado com o cenário teatral brasileiro e mundial. 

(ARAÚJO, 1991, p.393). 

 

   Nesse contexto, o Teatro dos Novos prossegue com as suas atividades, vagando em 

casarões abandonados, na Galeria Oxumaré8 e nas casas de amigos e parentes. Nessa 

fase, marcada por momentos de trabalho coletivo, buscava-se o rodízio de ocupações, 

com ênfase no voluntariado para as tarefas relacionadas aos ofícios da cena, como 

criação de textos, cenários, coreografias, adereços, figurinos, produção, contra-regragem 

e iluminação cênica. Essa proposta mambembe tinha um cunho revolucionário, mas 

logo o grupo percebeu que a falta de casas de espetáculos na cidade se constituía em um 

problema. Por isso, os Novos elegeram como meta a construção de um teatro que seria a 

                                                 
8 A Galeria Oxumaré foi a primeira criada na cidade de Salvador, na década de 1950, pioneira na divulgação da arte 
moderna baiana. (ALMANDRADE, Do moderno ao contemporâneo: notas sobre o circuito de arte na Bahia. In 
Magazine di Cultura, n5. Disponível em http://www.artxworld.com. Acesso em: 25 de fev. 2008 ).   
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sua sede. O primeiro passo foi procurar o terreno adequado e, em 1962, uma área dentro

do Passeio Público foi cedida por tempo indeterminado ao grupo, pelo então governador

Juracy Magalhães, com a função de ser ali construído um teatro.

Os atores dos Novos e mais alguns “at ores colaboradores”, como eram chamados

Mario Gadelha, Mário Gusmão, Maria Manuella e Wilson Melo, dentre outros, fizeram

bingos, livro de ouro e campanhas como a ”Ajude os Novos a dar um teatro à Bahia” e

“Campanha da cadeira”. Erguem, enfim, o teatro batizado de Vila Velha numa

homenagem de João Augusto ao nome do primeiro povoado da capital baiana. O Vila

Velha vai tomando forma, com foyer de paralelepípedo, cadeiras doadas de um cinema

da cidade de Santo Amaro e piso da platéia de asfalto. Em 31 de julho de 1964 a

construção é concluída, após várias paralisações por falta de recursos. Uma exposição

retrospectiva dos trabalhos da Companhia Teatro dos Novos, com objetos cênicos,

fotos, roupas e cartazes, marcou a sua inauguração, entretanto não houve espetáculo. No

mês seguinte aconteceu o show Nós por exemplo, com os artistas Caetano Veloso,

Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Zé, Djalma Correa, Fernando Lona,

Perna Fróes, Alcivando Luz e outros. Algum tempo depois desse primeiro show no

Teatro Vila Velha, os baianos Caetano, Gal, Gil, Tom Zé e Bethânia partiram para

ajudar a revolucionar a história da Música Popular Brasileira, participando da

Tropicália
9
, que teve forças centralizadas entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Com o golpe de 1964 é imposto o regime militar que, por coincidência ou ironia,

implantou-se apenas alguns meses antes da inauguração do Teatro Vila Velha, casa de

espetáculos que prima pela liberdade de expressão e criação. João Augusto afirmava

que nenhum teatro burguês poderia caber no TVV
10

, e imprimia um sentido anárquico

aos seus trabalhos. O Vila, como é conhecido pelos seus freqüentadores, passa então a

ser o ponto de encontro de intelectuais e universitários. Em dezembro de 1964 é

encenada a primeira peça no local: Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco

Guarnieri. Trata-se do mesmo drama encenado no fim da década de 1950 pelo grupo

9 A Tropicália abrangeu diversas linguagens artísticas como teatro, cinema, música e artes plásticas. Os tropicalistas

propunham uma restauração de valores artísticos nacionais, reciclados e reinventados em um novo momento social e

político. (MOTTA,Nelson, 2000, p.165 )
10 TVV, abreviação de Teatro Vila Velha.
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Arena e que causou impacto na cena teatral brasileira. João Augusto adaptou e dirigiu o 

espetáculo, abrindo-se diferentes perspectivas para o Teatro dos Novos e para o Teatro 

Vila Velha. Porém, logo após a inauguração do Vila Velha, os membros dos Novos 

começaram a se dispersar.  

 

   O experimento democrático proposto pela Sociedade Teatro dos Novos funcionou até 

o diretor do grupo, João Augusto, passar a centralizar os trabalhos, tornando a 

convivência entre os Novos difícil. Afinal, os jovens atores dissidentes da Escola de 

Teatro buscavam um fazer teatro libertário e apontavam, na figura de João, ecos da 

proposta de Martim Gonçalves. Assim, para alguns dos integrantes, João exercia uma 

postura semelhante a de Martim, direcionando a realização dos trabalhos à necessidade 

de se existir uma equipe fixa e um encenador de personalidade para dar coesão aos 

elementos cênicos. E a figura desse encenador no grupo dos Novos estava ficando cada 

vez mais centralizada em João Augusto, o que não agradava a todos os integrantes do 

grupo. Depois de quatro anos de luta, quando finalmente inauguram o seu teatro, 

construído para e com o apoio da cidade, os construtores, cada um alegando um motivo, 

saem do Teatro Vila Velha e assumem seus próprios caminho e destino. O primeiro foi 

Carlos Petrovich, dias antes da estréia de Eles não usam black-tie; em seguida foi Othon 

Bastos, Sonia Robatto, Échio Reis e Tereza Sá. A atriz Carmem Bittencourt foi a última 

a deixar oficialmente o grupo, em 1968. Cada um ao seu tempo, todos foram deixando 

oficialmente o teatro que construíram, mas mantiveram o vínculo com a Sociedade 

Teatro dos Novos. (MEIRELLES, 2004, p. 24) 

 

   Com uma casa de espetáculos para cuidar e muito trabalho para mantê-la, João 

Augusto estabeleceu outro ritmo para o seu fazer teatro, optando por não sair com seus 

espetáculos para outras cidades. Se o grupo dos Novos, com o Vila funcionando, não 

podia ir tanto para a rua, trazia a produção da cultura popular para o palco, como a 

Escola de Samba Juventude do Garcia e a academia de capoeira de Mestre Pastinha. O 

repertório do Vila também é mudado. Os espetáculos começam a ter mais contornos 

políticos e a ser provocativos ideológica e esteticamente, além de se abrirem para outras 

experimentações artísticas com a linguagem.  

 

   Em 1966, João monta com os Novos e atores colaboradores o Teatro de Cordel, 

trazendo para a cena os conhecidos folhetos populares nordestinos. Em 1968 surge o 
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grupo Teatro Livre da Bahia, numa associação da atriz Sonia dos Humildes com o 

diretor italiano Alberto d’Aversa. Em 1970, João Augusto abriga e dirige o grupo 

Teatro Livre da Bahia no Teatro Vila Velha. Em 1972, com o Teatro Livre da Bahia, 

João retoma a linha do teatro de cordel e seus trabalhos voltam às ruas de Salvador. 

João Augusto dirigiu simultaneamente os grupos Teatro dos Novos e Teatro Livre da 

Bahia até 1979.  

 

   O diretor teatral Marcio Meirelles considera “João Augusto Azevedo o que se chama 

um homem de teatro, expressão que serve para definir o artista de teatro que faz quase 

tudo na sua profissão: foi contra-regra, sonoplasta, iluminador, ator, adaptador, tradutor, 

autor, cenógrafo, figurinista e animador de alguns grupos que ajudou a fundar”. 

(MEIRELLES, 2004, p.25).  

 

   Nascido no Rio de Janeiro a 15 de janeiro de 1928, João Augusto veio em agosto de 

1956 para Salvador, trazido por Eros Martim Gonçalves, que trabalhara com ele no 

Tablado. João Augusto passou, então, a integrar o grupo de professores que criaram a 

Escola de Teatro. Faleceu em 25 de novembro de 1979, de câncer.  

 

   João construiu um percurso marcado por contradições, inclusive a que se aponta como 

principal: o fato dele ter criado a primeira companhia profissional baiana, ter trabalhado 

toda sua vida com ela e com o Teatro Livre da Bahia, outro grupo também 

juridicamente constituído como profissional, e, ao mesmo tempo, ter defendido 

veementemente o teatro amador como única forma possível de sobrevivência saudável 

da linguagem para com o seu público. Outra das suas ações tomadas como 

contraditórias é o reingresso à Universidade, em 1963. Para João, esse retorno 

demonstrava que era importante que sua contribuição como mestre, que já se dava fora 

do âmbito da escola, se desse também nela. Essas apontadas “contradições”, quando 

vistas sob outro ângulo, vão mostrar a capacidade de João Augusto de unir contrários, 

de engendrar sínteses. (MEIRELLES, Marcio. João Augusto – Arquiteto. Revista da 

Bahia, Salvador, n.37, p. 24-25, 2003).  
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I.III Novos engenhos 

 
 

   Depois da morte de João Augusto, em 1979, o Teatro Vila Velha passa pelas mãos de 

cinco administradores durante a década de 1980, entre eles os artistas Benvindo 

Siqueira e Carlos Petrovich. A Sociedade Teatro dos Novos começa a ter dificuldades 

em manter a casa funcionando – de uma usina de produção cultural o Vila Velha passa a 

ser um espaço de aluguel de pautas, tendo suas atividades bastante reduzidas. Em 1994, 

com a entrada de Marcio Meirelles, diretor teatral, e da produtora cultural Ângela 

Andrade na Sociedade Teatro dos Novos (então formada por Carlos Petrovich, Sonia 

Robatto e Tereza Sá), o TVV retoma seu projeto inicial de produção artístico-cultural. 

Surge com os novos sócios o Projeto Novo Vila e para executar a revitalização do teatro 

é criada a Organização Não Governamental (ONG) Sol Movimento da Cena de 

Pesquisa para o Desenvolvimento Cultural11.  

 

   Nessa nova empreitada de revitalização do teatro fez-se necessário um coletivo de 

novos artistas e grupos que, associados aos antigos integrantes da Sociedade Teatro dos 

Novos, trouxessem de volta ao Teatro Vila Velha a arquitetura desenhada por João 

Augusto. Era necessário reinventar sua política, adotando práticas similares às do Teatro 

dos Novos, do Teatro Livre da Bahia e dos técnicos e artistas que pelo Vila passaram. 

Os novos projetos do Teatro Vila Velha voltaram, então, a exercitar a prática do 

trabalho coletivo, da colaboração mútua, do compromisso com o outro e com o todo na 

construção teatral. Sobre isso o diretor Marcio Meirelles escreveu  

 
...não viemos para o Vila Velha por acaso. Nessa nova fase tínhamos e temos 
com esta casa uma identidade que torna pertinente nela estarmos, torna lógico 
que tenhamos vindo e unido forças com os que o construíram para recolocá-lo 
em sua rota. Desde que viemos para o Vila, como responsáveis por sua 
continuidade, tínhamos a certeza de que esta obra e sua memória deveriam ser 
preservadas e, mais que isso, sua história deveria continuar a ser útil. Por isso, 
ao lado da retomada ou reinvenção de projetos e da criação de novos – 
mantendo uma coerência lógica entre nossos desejos, a história do teatro e a 
nossa própria – está em andamento a estruturação do acervo do Vila Velha, 
com a catalogação dos documentos encontrados, um banco de textos, gravação 
de depoimentos, pesquisas em outros acervos para reconstituir partes que 
faltam ao nosso. Muitos têm colaborado de diversas formas, principalmente 
com doações. Doações de papéis impressos não só com tintas. Papéis em que a 

                                                 
11 A Sol Movimento da Cena foi composta originalmente por Marcio Meirelles, Ângela Andrade, pelas atrizes 
Francisca Alice Carelli (Chica Carelli) e Tereza Araújo, pelos diretores de teatro Luiz Marfuz e Hebe Alves, além da 
administradora de empresas Margarida Neves. 
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história deixou marcado um valor enorme. E a cada um que nos chega ou é 
achado, em caixas que se supunha não terem nada que valesse a pena, é uma 
alegria espetacular. São fragmentos de um vaso etrusco que vai se 
completando como um quebra-cabeças. (MEIRELLES, Marcio. João Augusto 
– Arquiteto. Revista da Bahia, Salvador, n.37, p.30, 2003) 
 

 

   Em um ousado projeto de reforma, assinado pelo arquiteto alemão Carl Von 

Hauenschild, a área construída do Teatro Vila Velha foi quase triplicada. Depois de 

quatro anos de reconstrução, estréia no espaço, em 05 de maio de 1998, o espetáculo 

Um tal de Dom Quixote, marco de transição e reinauguração da caixa cênica central do 

Vila. Com Um tal de Dom Quixote iniciou-se um novo ciclo na história do TVV, que 

retoma suas temporadas.  

 

   No percurso de 44 anos (1964 a 2008) o Teatro Vila Velha mantém uma constante 

busca pelo novo e pela valorização da cultura popular, juntando tempos diversos da 

história em um só projeto. Pelo aspecto das experimentações teatrais12, atende às 

demandas de um segmento familiarizado não apenas com as artes do espetáculo, mas 

também com o debate e a produção estética de criação, investimento, formação, 

intercâmbio e politização dos artistas e da platéia. A diversidade de temas e abordagens 

dos trabalhos realizados no Teatro Vila Velha é uma constante. Na descrição dos 

diversos projetos e grupos artísticos residentes, que virá a seguir, pode-se conferir toda a 

inquietação criativa que germina nas diferentes iniciativas. O Vila investe em projetos 

idealizados para compor uma linha evolutiva que, ao final, promove a soma de todos os 

esforços. Nesse perfil entram os projetos institucionais: Oficinas Vila Verão; Amostrão 

Vila Verão; Oficinas Livres; FalaVila; Vilalê; O Que Cabe Neste Palco; Vilerê, o mês 

da criança no Vila; O Mês da Dança; e Curta Vila13. Somado a isso, são freqüentes as 

parcerias internacionais com países como Angola, Portugal, Inglaterra, Argentina e 

Alemanha. Há também as múltiplas atividades artísticas propostas pelos grupos 

                                                 
12 Nessas características de encenação destacam-se os teatros Martim Gonçalves e o Cine-Teatro ICBA, ambos 
inaugurados na década de 1950. (Dado retirado da pesquisa realiza por Gisele Marchiori Nussbaumer, professora 
Adjunta de Comunicação da Universidade Federal da Bahia/UFBA, intitulada Um mapa dos teatros de Salvador, 
2006) 
 
13 Oficinas Vila Verão, Amostrão Vila Verão, Oficinas Livres são projetos que visam a formação, reciclagem e 
inserção de profissionais na cena artística. O FalaVila promove discussões, palestras e seminários sobre um 
determinado tema. O Vilalê estimula a produção de leituras dramáticas. O Que Cabe Neste Palco prioriza o fomento 
de novos trabalhos cênicos. Vilerê, o mês da criança no Vila, é direcionado ao público infanto-juvenil. O Mês da 
Dança privilegia apresentações de espetáculos e uma programação de oficinas da área. O Curta Vila  exibe e divulga 
a produção de curtas ou longas-metragens. 
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residentes do TVV, como oficinas, palestras, intercâmbios artísticos, pautas e 

temporadas cedidas aos grupos residentes e também a outros, da Bahia, do Brasil e 

também do exterior.  

 

   Na sua formação atual, o Vila Velha abriga seis grupos residentes que desenvolvem 

treinamento e produção artística em teatro, dança e canto. Esses grupos residentes são: 

Companhia Teatro dos Novos (criada em 1959. Não possui uma direção fixa após a 

morte do diretor João Augusto, em 1979, sendo que encenadores são convidados a cada 

projeto); Bando de Teatro Olodum (criado em 1990, direção de Marcio Meirelles e 

Chica Carelli); Companhia Viladança (criada em 1998, direção de Cristina Castro), 

Companhia Novos Novos (criada em 2001, direção da autora da presente dissertação, 

Débora Landim), Vilavox (criado em 2001, direção de Gordo Neto) e  A Outra 

Companhia de Teatro (criada em 2004 e dirigida por Vinicius de Oliveira Oliveira).  

 

   Para dar conta de tantas ações e dos quase 200 artistas que circulam pelo teatro, 

oriundos dos grupos residentes, e dos 30 funcionários e técnicos que coordenam as 

engrenagens dentro e fora dos palcos (números de 2007), a ONG Sol Movimento da 

Cena, em 14 anos de administração, de 1994 a 2008, optou por administrar o Teatro 

Vila Velha seguindo a trilha proposta pela Sociedade Teatro dos Novos, apostando na 

gestão participativa e arriscando sempre que necessário na mudança. Inspirando-se 

nesse princípio, a partir de 2002, adotou-se como política de gestão do TVV o modelo 

de colegiado14, no qual os coordenadores técnico, administrativo e artístico dos seis 

grupos residentes decidem em conjunto as ações e soluções a serem tomadas para a 

gestão dos projetos e da programação do Vila, tornando-se inexistente a figura do chefe 

maior, representado no organograma tradicional da administração de um teatro pelo 

diretor geral.  

 

   Para se desenvolver um perfil dessa política de gestão é fundamental conhecer as 

características principais de cada grupo residente, a política cultural adotada pelo espaço 

e o perfil do público freqüentador do Teatro Vila Velha.     

 

                                                 
14 O colegiado do TVV, em 2008, é composto por Cristina Castro, Débora Landim, Fábio Espírito Santo, Jarbas 
Bittencourt, Francisca Alice Carelli (Chica Carelli), Jeudi Aragão, Vinícius de Oliveira Oliveira, Gustavo Libório e 
Eurico Neto. 
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I.IV Grupos residentes e política de gestão do Vila 

 
 

    A análise aqui proposta opta pela cronologia de implantação dos grupos artísticos no 

Teatro Vila Velha. O foco da análise não é o registro das produções artísticas realizadas 

pelos grupos residentes no decorrer da sua trajetória, mas promover, de forma sucinta, 

um diálogo entre a existência desses grupos no TVV e a política de gestão adotada por 

este espaço cultural.       

 

   O primeiro grupo residente do TVV, a Companhia Teatro dos Novos, CTN, data de 

1959. Marco importante da profissionalização das artes cênicas no Estado, essa 

companhia é a primeira profissional na Bahia, tendo rompido com os padrões estéticos 

da cena local, à época. A Companhia Teatro dos Novos cessou suas atividades em1979, 

após a morte do seu diretor, João Augusto, e foi reativada em 1998 com a montagem 

Um tal de Dom Quixote (direção de Marcio Meirelles). A história dessa companhia se 

confunde com a própria história do Teatro Vila Velha. Da primeira montagem da CTN 

no Vila (Eles não usam black-tie, 1964) até a retomada de sua produção, depois da 

reforma (Um tal de Dom Quixote, 1998), muitas foram as buscas cênicas, 

experimentando linguagens e dramaturgias. Os núcleos de elenco e direção passaram a 

ser flutuantes, sendo compostos de acordo às montagens15 e projetos.   

 

   O Bando de Teatro Olodum é o segundo grupo residente do Teatro Vila Velha, criado 

no segundo semestre de 1990 e lançado nos palcos de Salvador em janeiro de 1991, 

inicialmente numa parceria com o Grupo Cultural Olodum. O Bando, como é 

conhecido, foi estruturado pelo diretor Marcio Meirelles, pelas atrizes Chica Carelli e 

Maria Eugênia Milet, e pela dançarina Leda Ornellas. Composto por um elenco de 

                                                 
15 A partir de 1997 e até 2007 a CTN produziu os seguintes espetáculos; Barba Azul (1997), Um tal de Dom Quixote 
(1998), Sonho de uma noite de verão (1999), Fausto#Zero (1999), SuperNova (2000), Pé de guerra (2000), Material 
Fatzer (2001), Oxente, cordel de novo? (2003), Auto Retrato aos 40 (2004), Cartas abertas (2005), Latin in box 
(2005), Diatribe de amor contra um homem sentado (2005), O despertar da primavera (2005), Liga pra mim, não te 
arrependerás (2005), Cão (2005), Um momento argentino (2005), Divorciadas, evangélicas e vegetarianas (2005), 
Rerembelde (2005), Os dois ladrões (2005), A geladeira (2007). 
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atores negros, veio a tornar-se grupo residente do Teatro Vila Velha em 1994, já 

independente da parceria com o Grupo Olodum. 

  

   Com dezoito anos de atuação, de 1990 a 2008, esse coletivo tem como proposta uma 

linguagem cênica contemporânea e ao mesmo tempo comprometida com um teatro 

engajado. Suas peças mesclam humor, ironia e militância racial, buscando as 

singularidades de uma cidade que tem cerca de 80% de sua população negra. O Bando 

desenvolve um intenso trabalho de pesquisa teatral, sob a coordenação dos diretores 

Marcio Meirelles e Chica Carelli, do coreógrafo Zebrinha e do diretor musical Jarbas 

Bittencourt. A companhia, formada por 21 atores negros (elenco em 2007), compôs um 

farto repertório de espetáculos16, sendo Áfricas (direção de Chica Carelli, 2007) o 

primeiro espetáculo do grupo voltado ao público infanto-juvenil.   

 

   O primeiro grupo de dança criado no Teatro Vila Velha, e cronologicamente o terceiro 

residente, é o Viladança, criado em 13 de abril de 1998 pela coreógrafa Cristina Castro 

e com nove espetáculos no repertório17, até 2007. A principal proposta da companhia é a 

comunhão entre linguagens e o estabelecimento de um olhar crítico em relação ao 

mundo contemporâneo. Além do fazer artístico, o grupo se preocupa em lançar 

iniciativas de formação de platéia para a dança, como programas de iniciação artística 

para crianças e adolescentes e projetos de circulação de arte por cidades do interior da 

Bahia, em ações que possuem como referencial o espetáculo de dança infanto-juvenil 

Da ponta da língua a ponta do pé.  

 

   Com atividades com e para o público infanto-juvenil, surge em 2000, mas com estréia 

oficial em 2001, o quarto grupo residente do Teatro Vila Velha, a Companhia Novos 

Novos. Formada por um elenco infanto-juvenil, a companhia traz em seu nome uma 
                                                 
16 Essa é a nossa praia (1991), O novo mundo ( 1991), O monstro e o mar ( 1991),  A volta por cima ( 1992) Ò paí, 
ó! (1ª montagem, em 1992), Woyzeck (1992), Medeamaterial (1993), Baibaipelô (1994), Zumbi, (1995), Zumbi está 
vivo e continua lutando (1995), Erê pra toda a vida (1996), Ópera de três mirreis (1996), Cabaré da RRRRRraça 
(1997), Um tal de Dom Quixote (1998), Ópera de três reais (1998), Sonho de uma noite de verão (1999), Já fui, 
(1999), Ó paí, ó! (2ª montagem, em 2001), Material Fatzer (2001), Um pedaço de sonho (2002), Relato de uma 
guerra que não acabou (2002),  Oxente, cordel de novo? (2003), O muro (2004), Auto Retrato aos 40 (2004), Essa é 
a nossa praia (2ª montagem, em 2004), Quem não morre não vê Deus (2005), Sonho de uma noite de verão (2ª 
montagem, em 2006), Ó paí, ó! ( 3ª montagem, em 2007),  Áfricas ( 2007). 
17Repertório composto pelos espetáculos Exposição sumária (1998), Hot (1998), Sagração da vida toda (1998), CO2 
cinco sentidos e um pouco de miragem (2000), Hai kai baião (2001), José Ulisses da Silva (2002), Caçadores de 
cabeças - Headhunters (2003), Da ponta da língua a ponta do pé (2004),  Aroeira – Com quantos nós se faz uma 
árvore (2006). 
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homenagem ao grupo fundador do Teatro Vila Velha, a Sociedade Teatro dos Novos. 

Na composição do seu elenco mistura crianças e adolescentes de diferentes faixas 

etárias e realidades sociais. O desafio da companhia é conseguir que as informações 

cênicas, musicais, de dança e da literatura oferecidas ao seu elenco resultem em 

montagens que despertem o interesse dos públicos infantil e adulto. Para isso, 

coreógrafos, músicos, dramaturgos, iluminadores, figurinistas e cenógrafos se voltam ao 

desafio de fazer espetáculos que tenham em palco crianças e adolescentes, mas que, 

além da função educativa, também possam apresentar uma necessária e desejada 

qualidade artística.  

  

   O Vilavox é o quinto grupo residente criado no Teatro Vila Velha. Sua formação 

advém do desejo dos próprios artistas do teatro de aprofundar a experiência musical 

adquirida em outros espetáculos. Sob a direção artística do ator e dramaturgo Gordo 

Neto, em 2001 aconteceu a primeira audição de atores-cantores interessados em 

ingressar nesse coro performático. O grupo produziu quatro espetáculos e18 e prioriza 

atividades que incentivam a formação de jovens artistas e de aperfeiçoamento de 

profissionais através do exercício contínuo de oficinas e práticas cênicas investigadas 

através das suas montagens.  

 

   Criada em 2004 e dirigida por Vinícius Oliveira Oliveira, A Outra Companhia de 

Teatro é a caçula dos grupos residentes e é voltada à construção de espetáculos que 

tenham como referência a cultura popular. Nesses quatro anos de prática, 2004 a 2008, a 

companhia vem priorizando a realização de projetos que incentivam as trocas culturais 

entre grupos de teatro de diferentes locais. Para isso, organiza oficinas e faz circular seu 

repertório cênico composto, até o primeiro semestre de 2008, por cinco espetáculos19.  

 

   Cada grupo residente citado teve uma trajetória distinta, utilizando-se de linguagens 

artísticas específicas. Em comum, a busca por um teatro que priorize a fomentação das 

artes e a reflexão; um projeto político-cultural que procure investigar uma nova estética; 

uma possibilidade de se fazer teatro em grupo.  

                                                 
18 Consta no repertório do Vilavox os espetáculos; Trilhas do Vila (2001), Almanaque da Lua (2003), Primeiro de 
abril (2004), dirigidos por Gordo Neto; Canteiros de rosa (2006), que teve a direção da professora de teatro e atriz 
Jacian Castilho. 
19 Compõem o repertório de espetáculos da Outra Companhia: Arlequim servidor de dois patrões (2004), Debaixo 
d´água em cima da areia (2005), O contêiner (2006), A sacanagem da outra (2007), O pique dos índios, (2008).  
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   A presença e a produção desses seis grupos residentes, em maior ou menor medida, na 

programação do Teatro Vila Velha, é significativa no conjunto da cena artística baiana. 

O formato incentiva a produção própria. Com projetos, temporadas ou estréias de seus 

espetáculos, os grupos, juntos, ocupam em torno de 80% da pauta do espaço. Mas em 

uma cidade onde a produção cultural e a procura por pauta livre em teatros são intensas, 

o fato da maior parte das montagens encenadas no TVV pertencerem a seus grupos 

residentes tem dado margem a críticas. Há quem julgue que o Teatro Vila Velha tenha 

se tornado de uso privado desses coletivos. Isso apesar do número e da diversidade de 

grupos que abriga, desses promoverem uma intensa atividade artística, de contribuírem 

na qualidade da programação do teatro, de terem políticas de preços, gestão própria, 

conquista de público e fortalecimento da identidade estética do teatro na Bahia.  

 

   Diante de um quadro amplo de posicionamentos, as opiniões se distinguem tanto nos 

objetivos quanto nos formatos que propõem. E as críticas se tornam ainda mais 

diversificadas no caso do Vila Velha, um espaço institucional privado que, no exercício 

do seu fazer teatro, assumiu o porte de uma estrutura pública. Em entrevista, não 

publicada, mas pertencente ao acervo do Teatro Vila Velha, o diretor Marcio Meirelles 

expõe seu posicionamento sobre a questão 

 
  ... uma nova organização, uma nova estrutura, só seria possível se agregasse 
grupos residentes no teatro e que os seus atores assumissem a administração, a 
técnica e a produção, como era feito no início pelo Teatro dos Novos, mas 
estamos em outros tempos e essa configuração não deu muito certo, pois os 
atores cada vez mais envolviam-se nas produções artísticas de seus grupos. Aí 
começamos a contratar pessoas para funções administrativas, técnicas e 
serviços gerais, o teatro foi se configurando à medida que ia se 
experimentando a vida dele. E o projeto dos grupos residentes manterem uma 
programação ou manterem uma coisa mais sistemática, a gente sabe que é 
difícil, e que a princípio houve uma retração da classe, talvez temor de uma 
coisa levantada de que a gente estava fazendo o Vila só para nós, mas o Vila é 
um teatro de idéias e de projetos, não é um teatro de aluguel de pautas e a 
existência de grupos residentes daria uma cara múltipla, uma personalidade ao 
teatro, além de admitirmos e querermos parceria com outros grupos, com 
outros produtores, com outros artistas, pra preencher a pauta e os projetos do 
Vila. (MEIRELLES, M. Entrevista concedida a Marcos Uzel, Salvador. 
Março. 1998).   

  

   Hebe Alves, que foi diretora do Cereus, um dos grupos a trabalharem no teatro à 

época do projeto Novo Vila, lembra 
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O Vila nasceu de um grupo e para isso as pessoas têm que, no mínimo, fazer 
um pacto, um pacto de uma busca comum, de uma entrega, de um soltar e ir 
em direção a essa conquista....uma coisa que é importante destacar no Vila é a 
participação da comunidade, é o estímulo a esse encontro de pessoas. E cada 
projeto tem um grupo diversificado, mas tem aquele que vem por que já está 
acostumado a vir ao Vila. Essas pessoas vão convivendo e acaba acontecendo 
uma coisa muito particular, isso é o mais importante. E esse papel o Vila vem 
desenvolvendo desde a sua criação, essa possibilidade de encontro e com esses 
encontros a ampliação da consciência. (ALVES, Hebe. Projeto Experimental 
Vida Vila Velha. Salvador, BA, p. 13, 1995, entrevista concedida às alunas da 
FACS - Faculdades Salvador, Eliane Felzemburg, Luciana Santana e Mariana 
Trindade) 

 

 

   Outra questão, comum a quase todos os teatros, refere-se à dificuldade de manutenção 

e a dependência de patrocinadores. O Teatro Vila Velha busca mantenedores através de 

leis de incentivo (municipal, estadual e federal) que viabilizam o seu custeio e sua 

programação. A folha de pagamento dos funcionários do teatro é garantida pelos 

mantenedores e o patrocínio à programação permite cobrar dos grupos residentes uma 

pauta de ocupação simbólica quando comparada aos valores do mercado.  

 

   Quanto ao perfil do público freqüentador, o Teatro Vila Velha possui o Diga Aí20 , 

uma pesquisa sistemática, disponível no foyer do teatro antes e depois das 

apresentações, que possibilita uma análise tanto do perfil quanto do posicionamento do 

público em relação ao espetáculo ou projeto apresentado. O Diga Aí produz dados que 

são utilizados para a mala-direta de endereços do teatro e dos grupos. Esses dados 

fomentam os estudos direcionados à formação, diversificação ou fidelização de público.  

 

   O Teatro Vila Velha representa uma parte da história do teatro brasileiro. Desde sua 

inauguração, em 1964, vem tendo uma parceria fundamental em relação à cidade de 

Salvador, mostrando-se um espaço essencial ao desenvolvimento das artes cênicas. Um 

espaço de experimentações não acadêmicas que investiga o fazer teatro através das suas 

produções artísticas.  

    

   Nessa jornada de 44 anos, entre momentos áureos e difíceis, o Teatro Vila Velha 

persistiu e resistiu, sobrevivendo a propostas como fazer dele um estúdio de televisão, 

supermercado ou estacionamento, todas elas levantadas na década de 1980. É uma “casa 
                                                 
20 Na elaboração desta dissertação o Diga Aí foi utilizado a fim de se investigar o posicionamento do público 
freqüentador dos espetáculos da Companhia Novos Novos. Modelo anexo.  
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onde sonho se cria”, como crava o músico Tom Zé no samba enredo do espetáculo Um 

tal de Dom Quixote, marco do retorno do Teatro Vila Velha à cena contemporânea. 

Uma história de dificuldades e conquistas, como destaca Marcio Meirelles 
 
 A história desse teatro não é um movimento contínuo, linear; ela é marcada 
por rupturas e se realiza através de lances que, em princípio, poderiam sempre 
ter sido diferentes, e a cadeia dessa história não se estabelece pela sucessão de 
fatos, mas pela sucessão de idéias, desejos, sonhos, necessidades, cada parte 
tem luz própria e traz em si a idéia do todo. (MEIRELLES, Marcio. Entrevista 
concedida a Marcos Uzel, Salvador. Março. 1998).  
 

       

   Neste capítulo optou-se por descrever os percursos do Teatro Vila Velha em ciclos 

que se fecham ao passo que impulsionam novos ciclos. Uma das novas possibilidades 

que se abrem é o tema desta dissertação: a Companhia Novos Novos e seu trabalho 

contínuo de estruturação de uma identidade estética, a partir de sua condição de grupo 

residente do TVV. Para que essa análise seja possível é necessário conhecer a 

Companhia Novos Novos, percorrer a sua trilha, revelando a sua identidade e 

conseqüentemente o seu  teatro. O próximo capítulo trata dessa trajetória e dos 

conceitos e idéias que norteiam esse grupo, além de suas atividades realizadas, as 

práticas teatrais e as pessoas que participam desse projeto.  



 

 

 

 

Foto: Marcio Lima/ Espetáculo Imagina só...Aventura do fazer, 2001.Elenco da Companhia Novos Novos 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

NA TRILHA DA NOVOS NOVOS 
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Dias de entristecer 

Dias pra ser feliz 

Nesse lugar do futuro 

Cada um é dono do seu nariz 

 

Tudo aqui em Mundo Novo Mundo 

É mesmo assim 

Tudo é pequenino 

Tudo ao mesmo tempo 

É bom e ruim 

 

Correm as horas, os dias 

O futuro pousa nesse lugar 

Um segundo na memória 

É uma história boa de se contar 

 

É um lugar onde cada menino 

Tem um passado 

Tem um destino 

É um lugar onde cada menina 

Tem uma estrada 

Tem uma sina 

 

Quero aprender a contar outra história 

De um novo mundo real 

Cada segundo na minha memória 

É outro começo 

Antes do final 

(A história de cada um / Ray Gouveia e EdsonR/ Espetáculo Mundo Novo Mundo) 
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 II.I   O Caminho 
 

 

   O grupo fundador do Teatro Vila Velha, a Companhia Teatro dos Novos, tem como  

marco inaugural a encenação do espetáculo Auto do nascimento, dirigido ao público adulto 

e com estréia em 19 de dezembro de 1959. Mas já na segunda montagem do seu repertório 

veio uma peça infantil, O casaco encantado1, texto de Lúcia Benedetti, com sua primeira 

apresentação em 18 de abril de 1960, no auditório do Colégio 2 de Julho, em Salvador, sob 

a direção de um dos integrantes do grupo dos Novos2, o ator Carlos Petrovich. O casaco 

encantado marcou a primeira encenação da companhia na capital baiana, já que o Auto do 

nascimento teve sua apresentação única em Itabuna. 

 

   Da estréia de O casaco encantado até o final de 1961 foram feitas 39 apresentações desta 

montagem em diferentes lugares de Salvador, como Instituto Normal, Iate Clube da Bahia, 

Associação Atlética da Bahia, nos bairros do subúrbio de Plataforma e em Águas Claras. 

Fora da Bahia foram realizadas apresentações na cidade de Aracaju, em Sergipe. Também 

em 1961, Échio Reis, ator integrante dos Novos, assumiu a direção da montagem de Pluft, 

o fantasminha, texto de Maria Clara Machado. A versão baiana da peça estreou em 15 de 

novembro de 1961, no Teatro Oceania3. Mostrando-se até então de caráter itinerante, a 

Companhia Teatro dos Novos, a partir do sucesso de O casaco encantado e Pluft, viu 

crescer seu ânimo para a construção de um espaço próprio para o grupo.  

 

   Em 1965, com o Teatro Vila Velha já inaugurado, a atriz Maria Manuela, colaboradora da 

Companhia dos Novos, estréia o Teatrinho Chique Chique, espetáculo de animação 

direcionado ao público infantil. No ano seguinte, Maria Manuela dirige, consecutivamente, 

                                                 
1 O casaco encantado, escrito em 1948, é marco na dramaturgia nacional. Esse texto representa uma nova modalidade do 
fazer teatro para crianças, apresentando uma montagem de alto nível, com técnica e dramaturgia original, modelo que se 
diferencia das experimentações escolares e dos textos ditos pra crianças, marcados por uma mentalidade adulta 
moralizante. (GONÇALVES, 2002, p.37-39) 
2 O termo Novos é uma abreviação utilizado neste trabalho para denominar a Companhia Teatro dos Novos. 
3 O prédio onde funcionava o Teatro Oceania, localizado no bairro da Barra Avenida, em Salvador, transformou-se em 
edifício residencial.  



 40

As aventuras de Piolim; Piolim e o Jacar; e D. Baratinha e O ladrão amarelento, textos 

que se tornaram peças de repertório do Teatrinho Chique Chique. 

    

   Ao longo do percurso de 1964 a1994, da fundação à revitalização do Teatro Vila Velha, 

muito espaço na programação dessa casa foi dedicado ao teatro adulto, mas sempre houve o 

lugar da criança. O querer fazer existir um núcleo voltado para o teatro com e para crianças 

naquele espaço era antigo, almejado desde João Augusto, primeiro diretor do Vila. Àquela 

época, em 1976, a idéia era que a atriz Maria Adélia, integrante do grupo residente Teatro 

Livre, fosse a coordenadora desse núcleo. O projeto não chegou a ser concretizado. Na 

década de 1980, foram apresentados no palco do Vila dezenas de espetáculos destinados ao 

público infantil, como as adaptações dos clássicos dos contos de fadas dirigidos por Manuel 

Lopes Pontes e as investidas cênicas da atriz e diretora Yumara Rodrigues. 

 

   No ano de 1994, implantou-se o Projeto Novo Vila, que propunha a revitalização do 

Teatro Vila Velha. Em um dos núcleos que se formaram a partir da união de vários artistas 

em prol dessa causa, a atriz, diretora e arte-educadora Maria Eugênia Milet passou a 

desenvolver um trabalho com adolescentes: era a Tribo de Teatro. A permanência desse 

grupo no Vila foi rápida, pois Eugênia, nesse mesmo ano, desligou-se do Vila Velha e 

fundou o seu próprio espaço, o CRIA – Centro de Referência Integral da Infância e 

Adolescência. 

 

   Em março de 1997, iniciou-se no Vila o Projeto Oficinas Livres, um prolongamento das 

Oficinas Vila Verão4. A oficina de teatro para crianças, na qual passei a dar aulas, integrava 

a programação de cursos propostos para o primeiro e segundo semestres daquele ano. Essa 

oficina agregava atividades de artes plásticas, música, literatura e dança, proporcionando o 

contato com o lúdico através de jogos e improvisações teatrais. A turma foi composta por 

participantes pagantes e bolsistas, de diferentes realidades sociais, com faixas etárias entre 

7 e 10 anos. As aulas aconteciam duas vezes na semana, no turno da tarde. A oficina 

                                                 
4As oficinas Vila Verão, projeto coordenado inicialmente pela professora e diretora Hebe Alves e pela coreógrafa Cristina 
Castro, surgiu em janeiro de 1997 e proporcionavam aulas de teatro, dança e música. Essas oficinas tinham duração de 
quatro semanas, sendo que, no final do curso, os participantes realizam uma mostra cênica no palco principal do Vila. 
Esse projeto nasceu com o objetivo de vir a tornar-se o núcleo de formação do TVV, agregando oficinas básicas para 
iniciantes e de reciclagem para profissionais.  
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possuía como conceito o espaço para a livre expressão da criança, permeada por rodas de 

diálogo. Para o filósofo inglês Hebert Read, a livre expressão inspira-se em princípios 

inovadores para o ensino das artes-plásticas, música, teatro e dança. Tais princípios 

influenciaram o que se chamou Movimento da Educação Através da Arte, fundamentado 

principalmente nas idéias de Read. Esse movimento teve como manifestação mais 

conhecida a tendência da livre expressão que, ao mesmo tempo, foi largamente influenciada 

pelo trabalho inovador do arte-educador Viktor Lowenfeld, o qual acreditava que a 

potencialidade criadora se desenvolvia naturalmente em estágios sucessivos desde que se 

oferecessem condições adequadas para que a criança pudesse se expressar livremente. 

(READ, 2001, p. 119-128) 

 

   A educação, nessa perspectiva, poderia evitar a dicotomia que se estabelece entre o corpo 

e a mente, entre a matéria sensível (o sentimento) e a inteligência, entre o falar e o fazer, o 

pensar e o agir, o sentir e o atuar. Segundo o educador e psicólogo Duarte Junior, a 

educação possui uma dimensão estética, não valorizada pela civilização racionalista em que 

vivemos, que deveria “levar o educando a criar os sentimentos e valores que fundamentam 

sua ação no seu ambiente cultural, de modo que haja coerência, harmonia, entre o sentir, o 

pensar e o fazer”. (DUARTE, 1991, p.16)  

 

   Assim, as aulas propostas na oficina assumiam a forma da brincadeira, privilegiando a 

liberdade como princípio orientador da educação, possibilitando à criança perceber a que 

naturalmente se habilita. Buscaram-se, através dessa experiência artística, a valorização da 

singularidade e a liberação da espontaneidade do intérprete diante do jogo da criação, 

características capazes de mantê-lo disposto a uma relação de aprendizado e troca de 

experiências.  

 

   Com a rotina das aulas constatei certa euforia nos pais, relacionada ao fazer teatro num 

teatro. Alguns vislumbravam na oficina do Vila Velha uma possibilidade de seu filho, ou 

filha, ascender ao “patamar dos famosos”. Em algumas ocasiões tinha o cuidado de chamar 

os pais à conversa, esclarecendo a proposta educacional da Companhia Novos Novos e 

pedindo que eles evitassem o euforismo exagerado, deixando que as aulas assumissem a 
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forma de brincadeira. Minha aposta sempre foi de que assim, naturalmente, a criança 

pudesse se descobrir e, conseqüentemente, interagir com a unidade social. Durante três 

anos, de 1997 a 2000, esse discurso se tornou uma constante em meu trabalho no Teatro 

Vila Velha. 

 

   A ponta de um iceberg estava exposta. Surgia a necessidade de se investigar um processo 

que gradualmente promovesse nos alunos, por extensão nos pais, a compreensão do que 

seria o fazer teatro, relacionando essa construção com o mundo que nos rodeia. Existia a 

necessidade de que os encontros fossem cotidianos, que posicionamentos reflexivos, 

críticos, criativos, estivessem relacionados às descobertas da turma. Para que isso 

acontecesse, uma outra estrutura tinha que ser proposta, pois as oficinas de teatro para 

crianças aconteciam em três períodos durante o ano: a primeira de janeiro a fevereiro, 

dentro da programação das Oficinas Vila Verão; as demais no primeiro e segundo 

semestres do ano, nas Oficinas Livres. Esse formato não proporcionava o desenvolvimento 

do curso através de etapas sucessivas, pois a cada semestre a oficina de teatro era composta 

por novos integrantes; poucos alunos davam seqüência de um semestre a outro. Essa 

transição não estimulava o encadeamento de uma prática teatral mais coletiva e que 

valorizasse o processo de criação. 

 

   O desdobramento dessa situação ocorreu quando, em junho de 2000, o Teatro Vila Velha 

começou a se preparar para o espetáculo Pé de guerra. A hipótese de transformar o livro de 

Sonia Robatto em montagem teatral havia sido levantada desde a reestruturação do Vila, 

em 1994. Mas a estréia do projeto só ocorreu em 5 de novembro de 2000, no palco 

principal do TVV. Na adaptação para o teatro que fez do texto de Robatto, o diretor Márcio 

Meirelles, inicialmente, tentou usar, nos papéis de crianças, atores adultos. Não gostou do 

resultado. Então, optou por realizar audição com crianças e adolescentes, na tentativa de 

colocá-los em cena. Alguns dos candidatos tinham feito a oficina de teatro para crianças no 

Vila; outros, acabaram sendo escolhidos através da audição. O diretor apaixonou-se por 

todos que vieram a compor o elenco infanto-juvenil da peça Pé de guerra (no programa da 

montagem Meirelles revela isso). As seis crianças que fariam parte do elenco original se 

transformaram em treze (Beatriz Bastos, Chaiend Cruz, Diego Velame, Elaine Adorno, 
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Felipe Gonzalez, Flaviana Caetana, Jamile de Menezes, Lucas Carvalho, Luciana Santiago, 

Raíssa Fernandes, Thierri Gomes, Victor Porfírio e William Climaco Cardoso). 

 

   Ficava ali decidido que o espetáculo Pé de guerra seria composto por dois núcleos de 

interpretação: um adulto e outro infanto-juvenil. Meirelles, diretor geral da encenação, 

convidou-me para trabalhar como assistente de direção do núcleo infanto-juvenil. 

Vislumbrei na proposta um campo ideal para o desenvolvimento de práticas que gerassem 

nos participantes uma formação abrangente; uma experiência que transitasse desde a 

condução do treinamento até a encenação, já que a experiência exercitada durante três anos 

com crianças, nas oficinas de teatro, já havia me mostrado a necessidade de se investigar e 

investir num processo de criação mais contínuo e menos fragmentado. O resultado do 

trabalho dirigido por Márcio Meirelles foi um espetáculo premiado5, que somou os elogios 

do público a uma boa aceitação da crítica. Pé de guerra foi o passo que me deixou claro o 

percurso que já buscava há algum tempo, a investigação de um fazer teatro com crianças 

em cena e que somasse formação com qualidade artística.  

 

   Impulsionada pela experiência adquirida na direção do núcleo de interpretação infanto-

juvenil desse espetáculo, findada a sua temporada, iniciei um processo de encontros com os 

integrantes do núcleo infanto-juvenil e também com alguns artistas para a estruturação do 

primeiro grupo residente do Teatro Vila Velha composto por um elenco de crianças e 

adolescentes. Desde o início, a idéia de criação desse novo coletivo foi acolhida por Márcio 

Meirelles e Sonia Robatto. Em homenagem aos fundadores do Teatro Vila Velha, o grupo 

foi batizado de Companhia Novos Novos. Definida sua formação em março de 2001, foi 

iniciada uma série de atividades artísticas no novo núcleo, com aulas de dança, música, 

literatura, artes plásticas e teatro. Essas linguagens expandiam e aperfeiçoavam as práticas 

metodológicas investigadas com crianças e adolescentes desde as oficinas de teatro 

realizadas durante o processo de encenação do espetáculo Pé de guerra.  

 

   Assim, cada qual a seu momento, tomaram parte na equipe ligada à Companhia Novos 

Novos os artistas Marísia Motta, atriz e arte-educadora; Cássia Valle e Valdinéia Soriano, 

                                                 
5 Pé de guerra ganhou o Prêmio Copene de Teatro 2000, nas categorias melhor espetáculo adulto e direção.  
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atrizes do Bando de Teatro Olodum; Edson Rodrigues, ator e jornalista; os músicos Jarbas 

Bittencourt e Ray Gouveia; Isis Carla e Liria Moraes, bailarinas da Companhia Viladança. 

Todos nós comungávamos da mesma idéia e juntos elegemos a arte como a base de uma 

formação artístico-pedagógico para um grupo misto em gênero, número e classe social, 

composto por 12 crianças e adolescentes6. Tomam parte da formação inicial da companhia 

Chaiend Cruz, Diego Velame, Elaine Adorno, Felipe Gonzalez, Flaviana Caetana, Jamile 

Menezes, Lucas Carvalho, Luciana Santiago, Raíssa Fernandes, Thierri Gomes, Victor 

Porfírio e William Cardoso, com idades entre 7 e 13 anos. 

 

   À frente da Companhia Novos Novos, no papel de coordenadora, ansiava por desenvolver 

um trabalho em equipe que se aproximasse do olhar infanto-juvenil que é lançado ao 

mundo; e no papel de encenadora buscava investigar uma dramaturgia que se diferenciasse 

das experimentações escolares, de um teatro educativo ligado especificamente à função 

didático-pedagógica. Arquitetava fórmulas de fugir dos textos ditos para crianças, 

geralmente marcados por uma mentalidade adulta moralizante. Não tinha dúvidas de que a 

meta, além da vivência ampla dos ensaios e encontros e do conteúdo do texto a ser 

encenado, era a busca por um resultado que privilegiasse a experiência estética e a 

qualidade artística do espetáculo.  

 

   Esse processo criativo conduziu-me ao conhecimento das propostas da pedagoga, 

jornalista e escritora Fanny Abramovich. Em seu livro O estranho mundo que se mostra às 

crianças, a autora inicia o capítulo III com a seguinte citação do jornalista e artista gráfico 

Millôr Fernandes: Quando vejo certas peças de teatro para crianças fico pensando por que 

as crianças não reagem e montam uma peça para adultos! (op.cit, p.79). Dessa e de outras 

indagações surgiu o desafio de se construir, com elenco e equipe de artistas da Companhia 

Novos Novos, um espetáculo que pontuasse uma percepção de mundo a partir do olhar 

infanto-juvenil. Uma peça totalmente realizada sob o ponto de vista das impressões das 

crianças e com crianças no elenco, realizando as cenas.  

 

                                                 
6 Dos treze integrantes do núcleo infanto-juvenil de Pé de guerra, apenas um deles, Beatriz Bastos, não integrou o elenco 
que passou a formar a Companhia Novos Novos. 
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   A aprendizagem desse fazer teatro possuía como princípio o entendimento dos limites de 

cada indivíduo, respeitando as diferentes realidades sociais dos integrantes da companhia. 

Nos meses de março a junho de 2001, os encontros com os doze participantes do elenco 

aconteciam duas vezes por semana, segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas. A noite 

tornou-se adequada para o desenvolvimento das investigações cênicas, pois o horário não 

coincidia com o da escola regular, cursada por todo o elenco. Iniciava-se uma fase de 

pesquisa de levantamento de textos teatrais escritos para o público infanto-juvenil, seguida 

por leituras, improvisações e criações de microcenas a partir dos temas propostos pelos 

textos estudados. Mas parecia que, naquele momento, seria difícil encontrar um único texto 

para ser encenado, devido ao leque de desejos diversos exposto pelo elenco.  

 

   Com o passar das discussões, chegou-se à conclusão que o grupo queria um espetáculo 

que relatasse seus anseios e questionamentos através da criação de texto inédito. Mas, na 

prática, como se processaria essa construção e o que seria agregado, teorizado e exercitado 

pela Companhia Novos Novos? Seguiu-se o ensinamento do diretor do Centro 

Internacional de Pesquisa de Teatro, o inglês Peter Brook: o caminho se descobre ao 

caminhar. (BROOK, 1994, p. 34). Então, somente através das exigências apontadas por 

esse fazer teatro com crianças e adolescentes poder-se-ia apontar o caminho a ser 

percorrido pela Companhia Novos Novos. 

 

   O período de encontros estabelecido entre integrantes e artistas, de dois dias na semana, 

durou quatro meses. A partir de julho daquele ano, 2001, os ensaios passaram a ser de 

segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas, tornando-se uma prática quase diária. Algumas 

insatisfações começaram a surgir. Para os artistas, nas suas respectivas áreas de dança, 

música, dramaturgia e artes plásticas, os encontros funcionavam como uma oportunidade 

para improvisações cênicas e, de maneira acentuada, a semeadura e manutenção, no elenco, 

dos recursos técnicos necessários à criação artística. Ensaiar para esses artistas significava o 

momento para se enfrentar e investigar questões, fazendo o vínculo entre teoria e prática. 

Por outro lado, imprimia-se para o elenco um ritmo de formação artística, um período de 

aprendizagem e aperfeiçoamento. Tinha-se agora que encontrar o ponto de equilíbrio entre 

as duas preposições criativas, a livre expressão e a formação artística. A circunstância 
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sinalizava para a ênfase na expressão e na orientação, não dicotomizando processo e 

produto, preocupando-se com uma progressão no desenvolvimento das atividades que 

levasse esse aluno/autor a uma conscientização, ao domínio corporal, às descobertas e 

sentimentos de si e do mundo.  

 

   Também se buscava que essas formação e preparação não acontecessem apenas em 

função da montagem; que esse fazer fosse conseqüência de um processo no qual não só a 

vivência torna-se importante, mas também a transposição cênica e as soluções técnicas 

necessárias para a realização do projeto. Isso não significava ausência de espontaneidade à 

medida que o elemento lúdico era incentivado através de jogos, das improvisações que 

captavam a vivência das crianças e adolescentes, da invenção de textos, fixados e 

transpostos para a cena, existindo, ao lado disso, uma preocupação com a dramaticidade, 

com a estrutura do caráter da personagem, com a voz a ser utilizada pelo intérprete, com a 

teatralidade da ação. 

    

   As exigências apontadas nesse sistema de trabalho não agradavam a todos. Integrante do 

grupo, Flávia Caetana, então com 14 anos, a mais velha do elenco, que desde a concepção 

do espetáculo Pé de guerra apresentava uma freqüência instável no processo, optou por sair 

do trabalho. Esse rompimento, o primeiro, provocou uma reflexão na equipe de artistas7. 

Será que naquele instante de ânsia por implantar-se um mecanismo “próprio” de criação 

não estaríamos, direção e equipe de artistas, encaminhando aqueles então doze integrantes 

da Novos Novos a esquemas prontos, à imposição de fórmulas e métodos, conservando-os 

presos às regras e a uma concepção estética imobilizada e imobilizadora?  

 

   A saída da integrante pontuou que o desafio de se apostar em um espetáculo todo tocado 

por crianças e adolescentes não poderia suprimir o prazer do encontrar-se em grupo. Daí a 

necessidade de se buscar a química certa para o texto, que alicerçaria toda a construção. Os 

primeiros passos nesse sentido demonstraram a necessidade de propriedade do elenco 

                                                 
7 A equipe de artistas, de março a junho de 2001, era formada por mim à frente da coordenação da companhia e da 
preparação e encenação do espetáculo, além de Cássia Valle e Valdinéia Soriano, atrizes do Bando de Teatro Olodum, 
dividindo várias funções nos ensaios e no cotidiano da companhia. A partir de julho de 2001, o músico Ray Gouveia, a 
arte-educadora e artista plástica Marísia Motta, o jornalista e ator Edson Rodrigues e a bailarina Isis Carla ingressaram na 
equipe.  
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infanto-juvenil em relação aos conteúdos práticos e teóricos abordados no processo de 

criação. Naquele período foi importante recordar as aulas de práticas de interpretação que 

tive em 1994 com o professor e diretor Harildo Deda8, que me orientou rumo às técnicas de 

ensino e direção da pedagoga, jornalista e escritora Viola Spolin 
 
 
Quando o sentido de processo é compreendido, e se entende a estória como o 
resíduo do processo, o resultado é ação dramática, pois toda a energia e ação de 
cena são geradas pelo simples processo de atuação. (SPOLIN, 2000, p. 249) 

 

 

   Ingrid Koudela, tradutora e estudiosa da proposta de Spolin, reforça a questão referente 

ao domínio do intérprete 

 
O aluno que simplesmente decora um texto clássico e o espetáculo que se preocupa 
apenas com a produção não refletem valores educacionais, se o sujeito da 
representação não foi mobilizado para uma ação espontânea. Mas a visão 
puramente espontaneísta também corre o risco de reduzir a proposta de educação 
artística a objetivo meramente psicológico, o que afasta a possibilidade de entender 
a arte como forma de conhecimento. (KOUDELA,1992, p. 25). 
 
 
 
 

   Esses princípios demonstravam que quanto maior a cumplicidade, o entendimento dos 

percursos propostos no processo de criação, maior seria o domínio e a espontaneidade desse 

aluno/ator em cena.. E o caminho de pesquisa cênica traçado com os integrantes da 

Companhia Novos Novos não se distanciava desses princípios propostos. Todos os 

envolvidos no processo, artistas e alunos/atores, buscavam a mesma vontade de 

compreender o processo como algo vivo, dinâmico, sujeito a mudanças e alterações. A 

companhia estava construindo um processo criativo em grupo, fundamentado nas técnicas 

de jogos e improvisações. O caminho a ser percorrido, o caminho do fazer teatro, como 

toda experiência artística, é um processo de transformação, portanto de educação, neste 

caso para a sensibilidade. Educação estética que faz a vida tomar outros sentidos, percorrer 

outros caminhos, exercitando a compreensão e o prazer. 

  

                                                 
8 Harildo Deda é ator, diretor e professor de interpretação da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. 
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   De acordo ao pensamento do poeta e filósofo alemão Friedrich Schiller (1723-1796), a 

natureza humana é dotada não apenas de razão, mas de sensibilidade. O filósofo avança 

mais ao admitir a existência de um “impulso lúdico” que congrega o sensível ao inteligível 

e o material ao espiritual. É mediante a cultura ou a educação estética, quando se encontra 

no estado de jogo, contemplando o belo, que o homem poderá desenvolver-se plenamente, 

tanto em suas capacidades intelectuais quanto sensíveis. A cultura estética pode e deve 

conduzir a natureza humana à plenitude de seu desenvolvimento, à conjunção de suas 

forças sensíveis e racionais. (SCHILLER, 1996, p.31-39). Não seria então através do 

“impulso lúdico” que descobriríamos, artistas e alunos/atores, o caminho a ser percorrido?   

 

   Após seis meses de encontros e contato com técnicas interpretativas e corporais, o grupo 

encontrava-se no momento de iniciar a fase de construção cênica direcionada para a 

montagem. Mas ainda não tínhamos o texto. As improvisações com temas relacionados a 

cultura infantil, com enfoque no social, haviam gerado cenas interessantes, entretanto 

faltava propriedade de dramaturgia. Defrontávamos-nos, artistas e alunos/atores, com o 

sentimento de medo diante do vazio da criação. Naquele momento de crise precisávamos 

transcender os limites do conhecido e corajosamente entrar na área do desconhecido, 

buscando liberar o gênio da criação, como ensina Peter Brook 

 
Quando as condições estão presentes, parte do cérebro humano é capaz de abrir-se 
a oscilações que nos tocam profundamente. Que parecem cheias de significado, e, 
ainda assim, são desprovidas de qualquer imagem ou conteúdo. (BROOK, 2000, p. 
286) 

 

 

   A solução para a construção de um texto que não invalidasse os temas já pesquisados foi 

o ingresso do ator e jornalista Edson Rodrigues na equipe de artistas da companhia. Na 

função de dramaturgo, propôs ao grupo a possibilidade de se descobrir outros lugares, 

tempos, jeitos de agir e de ser. Passando a colocar história, geografia, filosofia, política e 

sociologia em nossos textos, sem precisar explicitar nomes e ditames, mas deixando claros 

seus efeitos na sociedade. A dramaturgia que surgia estava preocupada com a compreensão 

do mundo, de poder pintar, com aquelas crianças e adolescentes, a vida com outras cores.     

Aprendemos que somente através da experiência particular do projeto teatral proposto, das 
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condições de que se dispõe e do diálogo estabelecido entre equipe de artistas e elenco, 

pode-se compreender a relação entre o fazer teatral e a pedagogia. E esse foi o primeiro 

caminho de criação cênica delimitado pela Novos Novos. A experiência de realização do 

primeiro espetáculo infanto-juvenil da Companhia Novos Novos durou nove meses. 

Imagina só... Aventura do fazer estreou em 24 de novembro de 2001, no Teatro Vila Velha. 

O nome da peça sugeria que não bastava imaginar mudanças e soluções, que era necessário 

realizá-las. Cada uma das etapas dessa montagem, das aulas em oficinas à construção da 

peça, sempre estiveram ligadas à investigação de um fazer teatro lúdico e instrutivo com 

crianças e adolescentes. Uma prática que se busca revelar aqui, neste trabalho, tendo como 

referência o universo teórico e prático observados no percurso da Companhia Novo Novos. 

 

 

   II. II O universo do fazer 

 
    O espetáculo Imagina só... Aventura do fazer9 é a espinha dorsal da Companhia Novos 

Novos e isso por um motivo claro: grupo e peça nasceram juntos. O espetáculo reuniu 

profissionais conhecidos da cena artística de Salvador para dar ao elenco de doze pequenos 

atores um bom aparato técnico e artístico. Dentro desse panorama, fez-se explicita a 

proposta de formação do grupo: uma companhia que reúne artistas de qualidade para criar 

trabalhos significativos dentro da faixa infanto-juvenil. Também é necessário explicitar que 

a companhia não se destina a formar atores e tem como foco principal de sua proposta dar 

às crianças e adolescentes um conjunto de ferramentas que lhes possibilitem uma 

sensibilização através da arte. Entretanto, a vivência desse grupo no exercício teatral, 

durante anos consecutivos, acaba por dar a muitos alunos do grupo uma formação 

profissional no campo das artes cênicas. 

 

   A Novos Novos, inicialmente, não pretendia desenvolver peças de teatro apenas com 

elenco infanto-juvenil. Essa formação poderia voltar à cena em outras ocasiões, mas 

idealizava-se poder encenar outras peças com elenco adulto, misturando esses artistas mais 

                                                 
9O espetáculo Imagina só... Aventura do fazer recebeu em 2002 o Prêmio Copene de Teatro de melhor espetáculo infanto-
juvenil, temporada 2001. Sendo também indicado na categoria melhor texto.   
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experimentados aos alunos/atores. E foi isso o que ocorreu em 2004, com o espetáculo 

Alices e Camaleões. O importante, foi ficando claro para a companhia, era que a temática 

do trabalho sempre trouxesse à cena uma discussão séria a respeito do universo infanto-

juvenil. Isso dentro de montagens onde haja espaço para o lúdico e para a construção de 

uma visão da criança a respeito do universo que a cerca. 

 

   Na companhia não apenas o núcleo inicial de atores que constituiu o grupo se beneficia 

do contato com profissionais de diversas searas da arte. Desde sua gênese, a Novos Novos 

promove um constante intercâmbio com outras crianças e adolescentes participantes das 

oficinas de teatro realizadas no Vila Velha, com a possibilidade de se incluir alguns desses 

alunos em futuras montagens. Com isso pretende-se alimentar um contínuo fluxo de 

informações, disponibilizado tanto às crianças que experimentam a arte do ator, como 

também pelo público que comparece às mostras das oficinas e aos espetáculos. Imagina 

só... Aventura do fazer foi a mola propulsora de uma formação infanto-juvenil para as artes 

cênicas, no TVV, investindo na idéia de que o teatro pode ser um centro que incentiva e faz 

multiplicar idéias e discussões, e que, sobre o palco, pode-se tocar em assuntos importantes, 

ajudando a formar a consciência de mundo da jovem platéia. 

 

   Durante as apresentações do espetáculo, algumas crianças demonstravam querer fazer 

parte da companhia. Mas como selecionar novos integrantes, como realizar audições com 

crianças? Como validar o fazer artístico infantil? Qual critério distinguiria uma criança da 

outra no tangente à possibilidade artística? Essas questões sinalizavam para a necessidade 

de se estruturar uma prática de formação que dialogasse com essas dúvidas, buscando 

respostas. Essa prática se tornaria o núcleo gerador da proposta artístico-pedagógica da 

Companhia Novos Novos: buscar uma dimensão do fazer teatro como instrumento para 

uma educação-através-da-arte, realizada com crianças e adolescentes de diferentes faixas 

etárias e contextos sociais. 
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   A Companhia Novos Novos passou a investir em uma prática de pedagogia da 

autonomia10, que, segundo o educador Paulo Freire, faz com que o ensino não dependa 

exclusivamente do professor, assim como a aprendizagem não seja uma experiência apenas 

do aluno. Não existe docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Ou seja, 

quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Para esse educador, 

formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. 

(FREIRE, 1999, p.15-23).  

 

   A equipe de artistas da companhia Novos Novos imbuiu-se no pensamento de que o 

professor não é superior, melhor ou mais inteligente porque domina conhecimentos que o 

educando ainda não domina. Assim, na busca do reconhecimento do aluno como 

participante do mesmo processo de construção da aprendizagem, definiu-se que a 

companhia seria formada pelos núcleos de atores–aprendizes e artistas colaboradores11. 

Os dois núcleos estabeleceriam diálogos constantes através de uma pesquisa encenação12 

investigada durante a prática de ensaio13. Nesse sistema operacional o caminho escolhido 

para a concretização de um fazer artístico foi a busca pela qualidade estética desse 

resultado, no caso o espetáculo teatral, que vinha a se somar à experiência do processo de 

investigação e ensaios que precede cada montagem. A partir dessa concepção, artistas 

colaboradores e atores–aprendizes formataram um sistema operacional de trabalho para a 

Companhia Novos Novos. Esse sistema procura desenvolver o saber e o assimilar de uma 

forma crítica, não ingênua, com questionamentos; propõe estudar e entender o mundo, 

relacionando os conhecimentos adquiridos com a realidade da vida de cada um dos 

participantes, da sua cidade e de seu meio social.  

                                                 
10 Cita-se aqui o título do livro de Paulo Freire: Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
(FREIRE, 1999).  
11 O termo atores-aprendizes é uma denominação usada por mim para identificar os intérpretes da Companhia Novos 
Novos, crianças e adolescentes que não são atores, mas que absorvem as responsabilidades e compromissos desse fazer 
artístico. E o termo artistas colaboradores atribui-se à equipe de profissionais responsável pela parte artística dos 
espetáculos da companhia Novos Novos.  
12 Pesquisa encenação relaciona-se às investigações teóricas e práticas necessárias à execução desse fazer 
artístico proposto na Novos Novos.  
13 O termo ensaio, na companhia, atribui-se não somente ao período de treinamento para a construção de um espetáculo, 
mas a uma convivência constante. Ensaiar é exercitar-se no desenvolvimento de uma prática cênica, por isso o termo 
ensaio para a Novos Novos equivale ao próximo encontro, reunião de caráter diverso que soma em uma prática de 
formação constante.  
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   Em relação aos questionamentos de como selecionar novos integrantes para a companhia, 

optou-se por oferecer um período de estágio aos interessados. Os estagiários seriam 

escolhidos através das oficinas de teatro para crianças do Vila Velha e passariam a 

vivenciar o fazer teatro praticado no grupo, agregando variadas funções, de ator a contra-

regra. Essa prática de inclusão dispensa a audição como teste: o processo se estabelece 

através de critérios de disponibilidade para os ensaios, no turno da noite, das 19 às 21 

horas. Também conta a favor do estagiário a capacidade de convivência num grupo eclético 

e o prazer em fazer teatro.  

 

   Se o sistema operacional visava a pratica da proposta artístico-pedagógica da Companhia 

Novos Novos, o desafio consistia em realizá-lo de forma flexível e aberta, para gerar e 

fazer circular entre os seus integrantes e expectadores os valores dessa proposta artística. 

Entretanto, algumas dúvidas surgiram relacionadas à proposta desse sistema artístico-

pedagógico que se formatava. Essa proposta só poderia ser exercitada através da construção 

de espetáculos? O período de temporada seria a única possibilidade de diálogo com o 

público? Será que um projeto não poderia investigar, questionar e ampliar essa proposta 

artístico-pedagógica? Através da realização desse projeto a companhia ampliaria seu leque 

de ações? 

 

   Imbuídos dessas questões, os integrantes da Novos Novos, em 2002, propõem à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade de Salvador um projeto que una arte 

e educação num mesmo espaço, agregando crianças no palco e na platéia. Surge o Projeto 

Escola no Teatro, que priorizava os seguintes objetivos: o caráter artístico, o aspecto lúdico 

e a finalidade educativa. A idéia era reforçar a necessidade de lazer legalizada no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (artigo 53), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (artigo 3) e na Constituição Federal (artigo 127). Esse projeto agregava 

professores, alunos, artistas colaboradores e atores-aprendizes em um espaço comum, o 

palco, dividindo as mesmas experiências e aprendizados. 
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   O projeto consistia em proporcionar aos alunos e professores da rede municipal de ensino 

de Salvador a assistência ao espetáculo Imagina só... Aventura do fazer no Teatro Vila 

Velha. Esse formato de projeto centrado na ida de alunos a teatros para a assistência de 

peças já existia, não era novo; o diferencial que a Novos Novos apresentava consistia no 

fato da companhia propor uma comunicação com os educadores das escolas da rede pública 

de ensino antes da assistência à peça. A idéia central era que esses educadores recebessem, 

antes da assistência à peça, material referente ao conteúdo da montagem, como fita de 

vídeo, programa e um release abordando o tema e a história da montagem, afim de 

instrumentalizar o desenvolvimento de trabalhos em classe. Esse material deveria ser 

investigado em sala-de-aula, servindo de ponto de partida para desenhos, contextualização 

com a vivência do aluno, cartas, poesias, redações e dramatizações.  

 

   Quanto ao processo seletivo das escolas participantes, ficava a cargo da Secretaria de 

Educação a escolha. O critério estava relacionado às necessidades pontuadas pela CR -

Coordenação Regional das Escolas Municipais. Cabia à CR de cada bairro indicar à 

Secretaria de Educação a escola que levaria seus alunos para assistir ao espetáculo. Depois 

de apontadas as escolas, a coordenação da companhia solicitava à secretaria uma lista com 

endereço, telefone e os nomes dos responsáveis pela direção e coordenação pedagógica de 

cada unidade de ensino selecionada, visando estabelecer contato para entrega de material 

relacionado ao espetáculo, na busca por estimular uma produção artística em sala-de-aula.  

Esse material produzido pelos estudantes, antes da assistência da peça, era entregue à 

coordenação da Novos Novos, que o utilizava em uma exposição no foyer do Teatro Vila 

Velha.  

 

   Com isso, os alunos/platéia podiam não apenas vivenciar essa ida ao teatro através da 

tradicional assistência ao espetáculo, mas também contribuir com a construção daquela 

experiência por meio da exposição de seus trabalhos, reconhecendo a sua escola e 

descobrindo outras. O tempo mostrou que poucas escolas se preocupavam em mandar 

material dos alunos. Por isso, a coordenação da companhia decidiu que, antes do acesso ao 

palco principal, os alunos da rede municipal seriam acolhidos no espaço do Cabaré dos 

Novos e, após uma apresentação de material ilustrativo referente ao espetáculo que iriam 
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assistir e de uma conversa contextualizando a vinda deles ao teatro, era solicitado aos 

grupos visitantes uma criação artística relativa ao que se imaginava assistir dali a pouco, no 

palco. Ao final da apresentação da peça acontecia um outro bate-papo no qual interagiam 

artistas e público. Durante essa interação, a platéia era instigada a produzir pequenas 

improvisações, proporcionando aos alunos a vivência do estar no palco. Microcenas foram 

(re)inventadas pelos atores-público, oferecendo uma variedade de concepção e abordagem 

de um mesmo tema, revelando instrumentos que certamente auxiliaram na construção de 

questões e respostas acerca do significado da encenação que, havia pouco, tinha sido ali 

apresentada. Mariana, aluna da Escola Municipal Nossa Senhora do Salete, após assistir à 

peça, expressa sua opinião  

 
Eu vim até aqui, no Teatro Vila Velha, para aprender um pouco sobre as crianças, 
sobre o trabalho que elas fazem aqui e fora também. Eu entendi que a peça 
Imagina só envolve assuntos de política, envolve assuntos da nossa realidade. 
(VILA Novos Novos. Direção de Edson Rodrigues. Salvador. Estúdio do Vila. 
2005. DVD: son., color)   

 

 

   A partir de um primeiro contato e da vontade de ir além da assistência a uma peça, alguns 

alunos da rede municipal de ensino ingressaram nas oficinas de teatro para crianças do 

Vila. Em seguida passaram a estagiar na Companhia Novos Novos, acompanhando os 

ensaios à noite e as apresentações do espetáculo Imagina só... Aventura do fazer aos sábado 

e domingos. Uma dessas crianças ingressou no núcleo de atores-aprendizes da Novos 

Novos em 2003. 

    

   A proposta do Projeto Escola no Teatro que, a partir das apresentações do espetáculo 

Imagina só..., passou a fazer parte das estratégias da companhia, era fornecer subsídios e 

provocações à platéia e aos professores, de forma a contribuir para a construção de uma 

visão a respeito da importância da escola no teatro e do fazer teatro na escola. O Projeto 

Escola no Teatro visou ir além da assistência de um espetáculo pelos estudantes e 

educadores, oferecendo a ida ao teatro como uma atividade artística e lúdica, capaz de 

alimentar e enriquecer o processo pedagógico através da experiência criativa. O professor 




