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Josafá, da Escola Municipal Arlete Magalhães, depois de assistir a peça e conhecer o 

projeto, deu o seu depoimento  

 
Penso ser um aprendizado para nós, temos que levar esses temas para dentro da 
sala-de-aula, transformar um pouco as aulas, sair do blábláblá e do livro didático. 
Transformar um pouco a sala-de-aula num espetáculo parecido com esse. (VILA 
Novos Novos. Direção de Edson Rodrigues. Salvador. Estúdio do Vila. 
2005.DVD: son., color)   

 

 

   Para a professora Sônia, diretora da Escola Municipal Cidade de Itabuna 

  
   O espetáculo é muito bonito, muito sério, de forma que esses alunos muitas vezes 
são revoltados com a vida deles e hoje eles podem participar e ver que o teatro não 
é feito apenas por adultos, o cinema não é feito apenas por adultos, e a criança tem 
um grande potencial que pode ser desenvolvido no teatro e dentro da escola. 
(VILA Novos Novos. Direção de Edson Rodrigues. Salvador. Estúdio do Vila. 
2005.DVD: son., color)   

  

    

   Através desse primeiro projeto, a Companhia Novos Novos teve o espetáculo Imagina 

só... Aventura do fazer apresentado para um público de aproximadamente quatro mil 

espectadores da rede municipal de ensino, abrangendo um total de 20 escolas, num 

processo de 10 apresentações em um período de cinco dias, de segunda a sexta-feira, nos 

turnos matutino e vespertino. No período de 2001 a 2007, a Novos Novos teve três 

espetáculos apresentados no Projeto Escola. Em 2001, 2004 e 2006 foi Imagina só... 

Aventura do fazer; em 2003 foi a vez de Mundo Novo Mundo; em 2007, o espetáculo 

apresentado no projeto foi Ciranda do medo. Somado o público total, advindo desse 

projeto, atinge-se a cifra aproximada de 25 mil  alunos e educadores da rede municipal de 

ensino que assistiram a alguns dos espetáculos da Novos Novos14.  

 

   Como o elenco da companhia é composto por crianças e adolescentes, estudantes de 

diferentes turnos escolares, para a realização do Projeto Escola no Teatro fez-se necessário 

                                                 
14 A Companhia Novos Novos possui o vídeo-documentário Vila Novos Novos que registra etapas do Projeto Escola no 
Teatro.   
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trabalhar com o revezamento de papéis, adotando procedimentos referentes ao sistema do 

Coringa15  

 
...a montagem obediente ao sistema Coringa torna-se capaz de apresentar qualquer 
texto com número fixo de atores, independente do número de personagens, já que 
cada ator multiplica suas possibilidades de interpretação... estas são metas do 
sistema. Para tentar consegui-las há que criar duas estruturas fundamentais: a de 
elenco e a de espetáculo. (BOAL, 2005,p.273) 

 

 

   Essa técnica tornou-se uma constante nos ensaios do grupo, pois cada ator-aprendiz tinha 

que conhecer o papel do outro, tornando a figura do intérprete principal diluída no coletivo, 

já que todos se tornavam responsáveis pela atuação, cabendo ao encenador optar pela 

distribuição de papéis. Essa prática auxiliou no processo de crescimento cênico e mais uma 

vez foi prova, para os artistas envolvidos, de que estávamos percorrendo um caminho 

construtivo. Um sistema, como o que começava a se apresentar a nós, não se impõe a partir 

do vazio, mas vêm em resposta a estímulos e necessidades estéticas e sociais (BOAL, 2005, 

p.263). Assim, diante da inicial necessidade de se realizar apresentações seguidas, 

evidenciou-se, através do sistema do Coringa, um outro item a ser agregado ao sistema 

artístico-pedagógico que se formava, 

 

   A composição desse sistema foi-se estruturando passo-a-passo. Nos projetos e 

espetáculos em que esteve envolvida, a Novos Novos apresentou uma multiplicidade de 

propostas, a partir da disposição de atores-aprendizes e artistas colaboradores em 

experimentar, conhecer, aprender algo novo e consequentemente em poder comungar esse 

aprendizado com outros. Um coletivo que tem especial cuidado com a qualidade estética 

dos seus resultados e a conseqüente experiência artística de sua realização (para o elenco) e 

de fruição (para o público), aqui também incluídas para elenco e platéia todas as vantagens 

educacionais dessa experiência. 

 

                                                 
15 Cita-se aqui o sistema do Coringa, investigado pelo diretor do grupo de teatro Arena, Augusto Boal. Coringa é o 
sistema que se pretende propor como forma permanente de se fazer teatro - dramaturgia, encenação e estrutura de elenco. 
A idéia é que cada um do grupo tem capacidades múltiplas, que podem auxiliar em campos diferentes do fazer teatro. 
Também traz a idéia que um ator pode fazer diferentes papéis na mesma peça. (BOAL, 2005). Essa técnica foi adotada na 
Companhia Novos Novos  para viabilizar a substituição e/ou revezamento de atores em diferentes papéis. 
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   No percurso trilhado em sete anos, 2000 a 2007, a Companhia Novos Novos desenvolveu 

projetos que tratam o exercício e a apreciação da arte como necessidades importantes ao 

homem e ações imprescindíveis à sua formação. Nesse contexto, a companhia vem 

investigando e estruturando um fazer teatro com crianças e adolescentes que enfatiza os 

quatro pilares elencados no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI  (Unesco)16: Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; 

aprender a ser. A companhia traduz esse “aprender” como ato/feito inerente à capacidade 

de criar, de estar no percurso, de poder arriscar e riscar novos caminhos, de se aventurar ao 

encontro do conhecimento. 

 

   Essa impressão artístico-pedagógica, focada na díade aprender/fazer, resulta em trabalhos 

coletivos ricos em idéias e que despertam uma contínua preocupação com a 

responsabilidade social. Os projetos na Novos Novos funcionam como campo investigativo 

teórico e prático para futuras montagens e espetáculos que ficarão em temporada. Assim, a 

companhia investe em projetos que visam fomentar o fazer artístico, possibilitando o 

contato com o lúdico através de oficinas, a formação de platéia através de iniciativas como 

o Projeto Escola no Teatro, e a assistência de seus espetáculos pelo público em geral, 

através das temporadas de suas peças. 

 

   A Novos Novos também investe em ações que incentivam a formação e a apreciação 

artísticas, como nos casos dos projetos Vila Novos Novos I e II17 (2005 e 2006), que 

possibilitaram a realização de oficinas artísticas e de formação de mão-de-obra para 

diversas atividades teatrais. Reuniram-se no Vila Novos Novos I exatas 40 crianças, com 

faixas etárias entre 7 e 10 anos, nas oficinas de dança, música, culinária saudável, teatro, 

artes plásticas e educação ambiental. Já em 2006, o Vila Novos Novos II teve 20 aprendizes 

em oficinas básicas de cenotécnica e iluminação cênica, direcionadas a jovens com idades 

entre 16 e 20 anos. Sempre com enfoque na formação, todas essas oficinas foram gratuitas. 

Esses trabalhos foram desenvolvidos tendo os artistas colaboradores da companhia como 
                                                 
16 Este relatório é resultado do projeto A Evolução Transdisciplinar da Universidade, desenvolvido pelo CIRET – Centro 
de Recherches et d’Etudes Transdisciplinaires, com a colaboração da UNESCO. Seus princípios e indicações encontram-
se na Declaração de Locarno, adotados pelos participantes do congresso internacional Que Universidade para o Amanhã? 
Esse projeto aconteceu em 30 de abril de 1997, na Suíça. (Disponível no endereço eletrônico 
www.redebrasileiradetransdisciplinaridade.net) 
17 A Companhia Novos Novos possui vídeo-documentário que registra etapas dos projetos Vila Novos Novos I e II. 
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orientadores e os atores-aprendizes como facilitadores. Em um segundo momento, jovens 

dessas oficinas foram selecionados para a remontagem do repertório da companhia. 

 

   Outro foco desse projeto foi viabilizar a publicação das peças encenadas pelo grupo. O 

primeiro livro dessa iniciativa, 3 X Novos Novos, com textos de Edson Rodrigues, 

publicado pela editora P555, traz os três primeiros espetáculos (Imagina só... Aventura do 

fazer (2001); Mundo Novo Mundo (2003); Alices e Camaleões (2004)18, informações 

relativas ao fazer teatro, fotos e fichas técnicas das montagens. A Novos Novos também 

gravou o CD 3 X Novos Novos, produzido pelos músicos Ray Gouveia e Jarbas Bittencourt, 

com todas as trilhas sonoras originais compostas para as referidas montagens.  

 

   No segundo ano do projeto, durante o Vila Novos Novos II, conseguiu-se viabilizar outro 

livro, Diferentes iguais, também publicado pela editora P555, que traz um tanto da história 

da companhia e mais o texto na integra do seu primeiro espetáculo composto para o elenco 

de adolescentes, além de fotos dessa montagem realizada em 2006. 

 

   Os projetos da companhia visam destruir as fronteiras que cada vez mais limitam os seres 

humanos, dividindo-os em classes. O princípio é ampliar a posse do conhecimento, da 

amplitude e diversidade de nossa realidade para, em seguida, ter gana por transformar 

nosso cotidiano. Este é um objetivo caro à Companhia Novos Novos: unir diferenças em 

busca da ajuda mútua. O resultado cênico dessa proposta artístico-pedagógica, com 

diferentes crianças e adolescentes em cena, chamou a atenção do LIFT - London 

International Festival of Theatre - e, em 2003, a Novos Novos fez viagem rumo a Londres, 

sua primeira experiência internacional, para participar de um debate que teve como tema Os 

direitos e o papel dos jovens enquanto realizadores de arte. Nesse encontro algumas 

propostas de intercâmbio cultural foram estabelecidas com a finalidade de aproximar o 

fazer teatral, direcionado ao público infanto-juvenil, desenvolvido por grupos de diferentes 

países. Foi-se configurando o projeto: realizar-se intercâmbios entre Brasil, Inglaterra, 

África e Argentina numa dinâmica que possibilitasse revelar pontos em comum entre 

crianças e adolescentes dessas localidades.  

                                                 
18 No anexo desta dissertação constam as fichas técnicas dos espetáculos da Companhia Novos Novos. 
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   Os intercâmbios internacionais se fazem cada vez mais intensos na companhia. Com o 

projeto Phakama (“sustentar-se”, em português) a Novos Novos estabelece parceria com 

jovens africanos refugiados em Londres; com a Fundacion Defensores Del Chaco fortalece 

a parceria entre crianças e adolescentes sul-americanos, moradores de bairros dos subúrbios 

das cidades de Buenos Aires (Argentina) e Salvador (Brasil); com o Contact Theatre 

desenvolve trocas artísticas que possibilitaram a estréia do espetáculo Diferentes iguais na 

cidade de Manchester, na Inglaterra. Diferentes iguais esteve na programação de abertura 

do Contacting The World 2006 (International Fund for the Promotion of Culture - 

UNESCO), evento realizado entre 17 e 23 de julho de 2006. O Contacting The World foi 

realizado no Contact Theatre e teve 12 peças em sua programação, vindas de oito países 

diferentes e envolvendo cerca de 160 jovens atores de lugares como Ruanda, Escócia, 

África do Sul, Filipinas, Nova Zelândia, Inglaterra, Índia e Brasil. 

 

   Através dessas iniciativas de intercâmbio a companhia busca consolidar um projeto de 

inclusão social, num processo que celebra a multiplicidade da vida e a possibilidade da 

mudança. Uma forma construtiva e participativa de se fomentar arte e conhecimento entre 

jovens de realidades aparentemente distintas. O uso da idéia do homem como ser político, 

como intelectualmente atuante, defensor de causas, criador de perspectivas e ações 

(BRECHT, 2005, p.68) é a base dos projetos e montagens que constituem o fazer teatro da 

Companhia Novos Novos. Rico, pobre, morador de um rico país da Europa, de um rincão 

da África ou do bairro soteropolitano do Alto do Cabrito, o jovem vê o mundo se desenhar 

à sua frente de maneiras diversas, mas há algo nessa experiência que une todas essas 

crianças ou adolescentes, que é, exatamente, o ser criança ou adolescente. É esse amplo 

painel de possibilidades que se pretende explorar em todo o processo construtivo da 

companhia, respeitando-se diferenças e unindo-se experiências em busca de sugestões de 

caminhos mais construtivos, humanistas e ricos para a experiência pessoal.  

 

   A Novos Novos utiliza a vivência e a imaginação de cada participante como pontos 

iniciais para seus projetos. No cerne da elaboração das suas estratégias existe a crença de 

que, independente de diferenças de idade, experiência ou cultura, os participantes desses 
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projetos podem compartilhar, de forma igualitária, da responsabilidade pela realização de 

uma performance cênica que busca dizer algo de concreto sobre o jovem contemporâneo. 

Não somente novos projetos artísticos podem ser gerados, seguindo esse parâmetro, mas 

também podem ser criadas inspiração para transformar e esperança num futuro melhor. 

 
   Nada mais será preciso acrescentar a estes breves notas, senão o meu parecer 
sobre o problema em causa: creio que o mundo de hoje pode ser reproduzido, 
mesmo no teatro, mas somente se for concebido como um mundo suscetível de 
modificação.  (BRECHT, 2005, p. 21) 
 
 

   Cada um desses projetos aqui descritos teve percurso distinto, mas o combustível da 

jornada sempre foi a arte. O teatro da Companhia Novos Novos é marcado por etapas que 

completam e consolidam seu fazer através da formação e da disseminação dos 

conhecimentos gerados em sua atividade. A narrativa desse sistema artístico-pedagógico, 

explicitado nas páginas anteriores, revela-nos os mecanismos utilizados e as etapas que 

compõem essa realização. Pode-se deduzir que, até aqui, buscou-se revelar a engrenagem 

desse trabalho, constituída de duas etapas significativas, uma de iniciação e outra de 

expansão. A primeira das etapas, iniciada em 2001, representou um mergulho na 

construção de um espetáculo cujo elenco fosse composto, exclusivamente, por crianças e 

adolescentes de diferentes faixas etárias e realidades sociais. Depois de iniciados os 

ensaios, já se mostravam outras necessidades desse fazer. A segunda etapa, iniciada em 

2003, marca uma nova dimensão, uma imersão em projetos de intercâmbio internacional e 

também a ampliação das propostas da Companhia Novos Novos. Foi um período de 

realização de projetos, de formação e de apreciação artísticas, em um constante exercício de 

contato com pessoas desta terra e de outras, algumas além-mar. 

 

   Nesse percurso de sete anos, 2000 a 2007, a Companhia Novos Novos praticamente 

quadruplicou o número de atores-aprendizes. Inicialmente eram doze; agora quarenta 

integrantes compõem o seu elenco. A responsabilidade de lidar com a vida de tantas 

crianças, adolescentes e jovens conduz a companhia a estar cada vez mais sintonizada com 

a realidade de seus participantes, interagindo e refletindo sobre esse fazer teatro com seus 

núcleos de realizadores.  
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   A reflexão sobre a que se destina esse fazer teatro, o que esse exercício busca e o que a 

Companhia Novos Novos difunde entre seus atores-aprendizes e equipe de artistas 

colaboradores, são temas com os quais buscarei dialogar a seguir. 

 

 

 

 

 

   II.III Rotas e diálogos 
 

 

   A necessidade de aprofundar nesse fazer teatro, que tem a especificidade de contar com 

crianças no elenco, surgiu para mim durante as práticas de aulas que realizei como 

professora no Centro de Artes Hora da Criança19 e na Companhia Novos Novos, grupo 

residente do Teatro Vila Velha. Essas duas experiências artísticas e educacionais foram 

conduzidas sob a máxima do educador Paulo Freire: “para se aprender e ensinar precisa-se 

também participar, pois quem forma se forma e re-forma”. (FREIRE, 2003, p.23).  Os 

percursos trilhados na busca por um fazer teatro com crianças e adolescentes e para 

crianças e adolescentes criaram em mim uma busca pela continuidade nos estudos, de 

sistematização e experimentação da linguagem cênica, vendo sempre o teatro sob uma 

perspectiva de construção coletiva e por isso buscando parcerias com artistas-

colaboradores nos quais identificava talento e afinidade com o meu pensamento de 

trabalho. 

 

   A prática em sala-de-aula adquirida num período de seis anos, 1999 a 2005, na Hora da 

Criança, propiciou-me estudar e investigar uma proposta metodológica–transdisciplinar20  

com turmas infanto-juvenis. Na Hora da Criança se incentivava a integração entre as 

                                                 
19 O Centro de Artes Hora da Criança foi fundado em 1943 pelo jornalista e educador Adroaldo Ribeiro Costa, já citado 
neste trabalho no capítulo I, página 17. Na Hora da Criança privilegia-se o ensino das linguagens artísticas de teatro, 
dança, música e artes plásticas para crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 14 anos, de diferentes realidades sociais. 
Parceria estabelecida com as secretarias de Educação municipal e estadual viabilizou a participação gratuita de alunos 
pertencentes a essas redes de ensino, desde que freqüentem a Hora da Criança no turno oposto ao da escola regular. 
20 O termo transdisciplinaridade vem aqui utilizado como uma possibilidade de se abordar diversas áreas do conhecimento 
no intuito de se enriquecer o trabalho, abrindo um leque de possibilidades e experiências.  
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linguagens artísticas do teatro, dança, música e artes plásticas, tendo como resultado dos 

conhecimentos aplicados em sala-de-aula uma mostra cênica. Nessa proposta metodológica 

o processo criativo não poderia ser apenas coadjuvante ou degrau para se chegar ao final da 

obra, mas sim um momento de criação e descoberta individual e coletiva, de estímulo do 

imaginário. Neste processo o orientador exerce papel fundamental, como destaca a 

educadora Ingrid Dormien Koudela 

 
 
Auxilie o aluno a valorizar o processo tanto quanto o produto, pois na arte não 
existe um fim, mas uma transformação e descobertas constantes, muito importantes 
para quem faz parte delas. (KOUDELA, 1992, p.25) 

 

    

   Propondo-se a fazer teatro com elenco de crianças e adolescentes, a Companhia Novos 

Novos busca uma mudança de ênfase em seu trabalho, deixando para trás o aspecto 

exibicionista que possa existir na atividade artística e dando direcionamento às 

possibilidades de formação humana propiciadas pelo trabalho nessa área. Então, através de 

uma narrativa sucinta sobre os itinerários da história do teatro para crianças, percorro aqui 

uma rota que descreve as características desse teatro em diferentes contextos históricos, 

buscando dialogar com as práticas teatrais adotadas pela Novos Novos, utilizando-me de 

depoimentos de pais, atores e artistas. 

 

   Considerando-se as rotas da história milenar da arte, a trajetória de um teatro para 

crianças, que inclui atuação, dramaturgia e técnicas especificas, protagoniza um fenômeno 

muito recente. Para a psicóloga, jornalista e diretora de teatro Zanilda Gonçalves, apenas 

em meados do século XX têm-se referência de algo dessa natureza como prática 

sistemática, compreendida como dotada de especificidade no interior da produção teatral.   

Nestes termos é importante registrar que significativos movimentos teatrais, acontecidos ao 

longo da história, influenciaram no seu surgimento.  

 

   Nessa busca de referências pode-se citar a Commedia dell’Arte, que aparece entre os 

séculos XV e XVII, na Itália, que representa uma acentuada contribuição para o surgimento 

do teatro feito especificamente para crianças. Gênero farsesco, a Commedia dell’Arte se 
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expandiu pela Europa e propiciou a formação de grupos de atores profissionais que eram 

virtuoses no canto, na dança, nas acrobacias e na interpretação. Esses grupos saíam pelas 

cidades apresentando espetáculos em praças públicas. Os artistas mambembes 

improvisavam com profusão, fazendo da comicidade e do domínio técnico – apresentação 

de saltos arriscados – recursos que atraiam não apenas adultos, mas também crianças que, 

através dessas performances, viam atendidas as suas expectativas de suspense, ação e 

humor, mesmo que esse tipo de espetáculo não fosse direcionado a elas. (GONÇALVES, 

2002, p.25-27). 

 

   Os resquícios desse tipo de teatro se encontram presentes nos espetáculos dirigidos à 

criança na atualidade, e isto só foi possível devido à incorporação de suas características 

pelo Teatro de Bonecos e toda a sua variação, mamulengos e fantoches. De acordo com os 

estudos do educador, dramaturgo e diretor de teatro Fernando Lomardo, embora seja o 

teatro de bonecos uma prática que remonta à antiguidade (2000 a.C.), ao se proliferar pela 

Europa e atingir o apogeu no período que abrange os séculos XVIII e XIX, sua 

contextualização permitiu o estabelecimento desse tipo de teatro como diversão para a 

criança, a partir do reconhecimento de que ela apresentava uma identidade diferente do 

adulto. (LOMARDO,1994). 

 

   Lomardo prossegue na sua descrição histórica narrando que, ainda relacionado à 

animação, outro marco importante foi o Teatro de Sombras – de origem chinesa – que 

encontrou suporte com Dominique Séraphin, na França, em 1776. Em 1781, após se 

apresentar com sucesso para Luís XVI e a corte francesa em Versalhes, Dominique 

Séraphin representa o seu Teatro de Sombras no Palais Royal, em uma apresentação desta 

vez destinada às crianças. Esta é, portanto, a primeira experiência de um espetáculo de 

teatro francês criteriosamente dirigido ao espectador infantil. 

 

   Conclui-se na leitura de Fernando Lomardo que, embora limitado em sua maioria a 

bonecos e sombras, o teatro para crianças, realizado com personagens humanos, passa a 

viver um crescimento gradual em várias partes do mundo, estruturado em objetivos 

morais/educativos e tutelado por educadores e religiosos. Portanto, longe de ser um ato 
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criativo e individual de algum artista visionário, o teatro para crianças não deixa de 

representar uma das conseqüências da evolução conceitual sobre a criança. 

 

   Segundo as educadoras e diretoras de teatro Shirley R. Steinberg e Joe L. Kincheloe, a 

infância é uma criação da sociedade sujeita a mudar sempre que surgem transformações 

sociais mais amplas. Representada como diferente do adulto em termos psicológico, afetivo 

e cognitivo, a criança passa a fazer jus a um espaço social também diferenciado, assim 

como produções culturais fundadas nessa distinção. Tradicionalmente, a condição infantil é 

explicada compreendendo-se a criança como incapaz de desenvolver um conhecimento 

crítico sobre o universo que a cerca. E ainda como sujeito que vive num processo de 

desenvolvimento no qual a idade adulta é ponto de chegada. (KINCHELOE e 

STEINBERG, 2001). Para o filósofo Walter Benjamin, esse “vir-a ser” condiz com uma 

suposta incompletude que deverá ser preenchida e orientada pela produção de discursos e 

práticas que visam a transformá-la em adulto. Essas considerações sustentam o adulto em 

seu papel como tutor legítimo da criança, esquecendo de vinculá-la ao seu meio, de resgatar 

a identidade de quem tem uma cultura própria, viva, definida nos grupos infantis e que é do 

maior valor e significado. Assim, na relação com seu ambiente sociocultural, a criança terá 

o elemento lúdico como seu capital, através do qual reelabora, segundo suas necessidades, 

os legados do mundo adulto, devolvendo ao meio novos objetos culturais. (BENJAMIN, 

1984). 

 

   Pela análise proposta nestas páginas, pode-se dizer, então, que a cultura infantil tem suas 

próprias características. Uma cultura sustentada por linguagem lúdica, reconstruída pela 

experienciação dos sentidos e ressignificada a partir de uma nova organização social que 

retrata um pensamento sobre a infância. De acordo à época, a visão a respeito da criança vai 

adquirindo dimensões que indicam os caminhos, em vários campos, que passam a ser 

trilhados por aquela sociedade em especial, num dado momento histórico. Perceber a 

infância, portanto, passa pelo entendimento de que ela tem um tempo e um lugar 

concomitantes no imaginário cultural. È a partir dessa referência que se pode compreender 

o aparecimento sistemático de um teatro, encenado por atores e direcionado para crianças, 
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apenas a partir do princípio do século XX, época em que já ficava clara, através de diversos 

estudos, a especificidade e riqueza do mundo infantil.  

 

   A apresentação da peça Peter Pan, o menino que não queria crescer, de James Barrie, na 

Inglaterra, em 1904, transformou-se no marco inaugural do teatro com atores feito 

especialmente para uma platéia de crianças. Nessa mesma época, de forma simultânea, 

outras experiências do gênero aconteciam pelo mundo, o que, para Zanilda Gonçalves, era 

o prenúncio da longevidade dos clássicos infantis.  

 

   Em 1918, na Rússia, surge um teatro para crianças com bases profissionais, técnicas e 

dramatúrgicas, o que aparentemente demonstrava uma consciência sobre a alteridade da 

criança. Eram montagens que favoreciam a autonomia da criança, desde a compra de 

ingressos até a permanência no teatro sem a presença do adulto. Porém, a sua estrutura 

organizacional era composta por um comitê de educadores, artistas e burocratas que 

determinavam a linha dos espetáculos, a faixa etária, além de descrever as reações externas 

dos expectadores infantis e visitar os pais para conferir as informações, sobrepondo o 

cientificismo e a doutrinação ao caráter artístico, que deveria estar em primeira instância. 

(GONÇALVES, 2002, p.33-36). 

 

   Enquanto em muitos países a preocupação com o lado educativo do teatro para crianças 

se fundamentava mais no didatismo, no adestramento de comportamentos, no Brasil esta 

experiência se inicia privilegiando a qualidade estética e artística dos espetáculos, como 

enfatiza a professora doutora em letras Claudia de Arruda Campos 

 
Em 1948, a peça O casaco encantado, de Lúcia Beneditti, iniciou esta modalidade 
de teatro, imprimindo um selo de qualidade no espetáculo, atraindo público 
diversificado. Como espectadores, além das crianças estavam intelectuais e artistas 
que vislumbravam no teatro para crianças a grande oportunidade de 
desenvolvimento do gosto estético, o que resultava na formação de platéia tão 
numerosa quanto as das artes irmãs: o teatro de bonecos e o circo. (CAMPOS, 
1998, p.62). 
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   É nesta perspectiva que o teatro para crianças brasileiro se impunha. Ele nasceu 

respeitado em sua especificidade e sob a influência do moderno teatro brasileiro, seu 

contemporâneo. Claudia Campos assim o contextualiza 

 
O teatro infantil brasileiro nasce junto com o moderno teatro brasileiro, e nesses 
tempos iniciais o olho posto na ampliação e formação de platéia é sinal da saúde 
com que, bem cedo, esse teatro busca expandir-se e afirmar-se. Inspirados em 
experiências internacionais, mas também impulsionados por necessidades internas, 
irão se multiplicando, nos anos 50, os pronunciamentos e as iniciativas em torno do 
que se chamava ora popularização do teatro, ora teatro popular. De um modo ou 
outro, pensava-se em ampliação, e diversificação de platéia, vindo tais objetivos 
associados à formação do público, por força da qualidade dos espetáculos. 
(op.cit.p.67) 

 

 

   Espaço conquistado, prestígio da crítica, qualidade reconhecida. Com esses atributos não 

havia discrepância entre o teatro para criança e o para o adulto: eram apenas modos 

diferentes de uma mesma arte. No entanto, a sua estabilização não foi garantida. O teatro 

para crianças passou a ser visto, com o tempo, em uma atividade que realizava espetáculos 

de custo fácil, associado que era a uma presumível inferiorização da capacidade de fruição 

estética por parte da criança, relação comparativa que não havia em seus primórdios. 

Ancorada nessa concepção, a imagem do teatro feito para crianças se transformou. Desse 

naufrágio salvam-se poucos, com destaque para as produções da dramaturga e diretora 

Maria Clara Machado, responsável pela profissionalização de inúmeros atores. Aqui na 

Bahia, sobressaem os trabalhos do educador Adroldo Ribeiro Costa à frente do Centro de 

Artes Hora da Criança. 

 

   Tendo como desenvolvimento de uma prática cênica os jogos, as improvisações e os 

exercícios de teatro, autores e realizadores dessa arte passam a se aventurar em atividades 

voltadas para as crianças. O grupo Vento Forte, dirigido pelo argentino Ilo Krugli, no 

espetáculo Histórias de lenços e ventos (1974), entrou para a história brasileira como um 

dos marcos divisores que apontavam para um novo conceito do que é um espetáculo 

dirigido ao público infantil, respeitando a inteligência e a curiosidade da criança.    

Infelizmente, por outro lado, grande parte daqueles que escreviam e concebiam obras de 

teatro para crianças estava impregnada de uma visão mais educativa e psicológica do que 
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artística. Esqueciam-se que a questão da educação, no teatro feito para crianças, não deve 

ser confundida com domesticação ou condicionamento, mas entendida como uma forma de 

potencializar os atributos cognitivos, emocionais e sociais desse público. A escritora Fanny 

Abromovich destaca que lançar o olhar sobre a ótica histórica do teatro para crianças 

auxilia no entendimento de uma dramaturgia que cresce, que precisa ser aproveitada e 

redimensionada. Mas adverte que é fundamental pensar como se trabalhar com a criança, 

investigar qual a reação dela perante os estímulos que lhe são oferecidos durante os 

espetáculos. (ABROMOVICH, 1983). 

 

   Este sucinto registro do fazer teatro para crianças demonstra o tratamento superficial dado 

a esse tipo de realização e que não se pode entender uma prática cultural sem a leitura 

profunda das influências às quais ela está sujeita. Assim, visando aperfeiçoar a prática do 

fazer teatro com criança e para crianças, desenvolvida na Companhia Novos Novos, faz-se 

necessário promover uma reflexão sobre a clareza dos conceitos que a configuram. Nessa 

tentativa de clarificar conceitos é que, neste trabalho, investiga-se dois conceitos presentes 

na pedagogia do teatro no Brasil e fora dele, o jogo teatral e o jogo dramático, práticas 

investigadas e exercitadas na Novos Novos. 

 

   De acordo com a pesquisadora e educadora Maria Lúcia de Souza Barros Pupo no seu 

artigo Para desembaraçar os fios21, os jogos teatrais constituem a versão em língua 

portuguesa dos theather games, nomenclatura atribuída pela americana Viola Spolin (1906-

1994) a um sistema de improvisações teatrais que visa a uma atuação marcada pela 

espontaneidade e pelo caráter orgânico. Quatro livros de Spolin estão publicados no Brasil 

pela Editora Perspectiva: Improvisação para o teatro; Jogo teatral no livro do diretor 

(estes dois primeiros traduzidos para o português por Ingrid Dormien Koudela e Eduardo 

José de Almeida Amos); Jogos teatrais: O fichário de Viola Spolin; e Jogos teatrais na 

sala de aula (os dois últimos traduzidos por Ingrid Dormien Koudela). O primeiro deles, no 

original Improvisation for the theather, surge em 1963, influência de pelo menos duas 

experiências de Spolin. Uma delas foi a convivência com a educadora Neva Boyd na 

Recreational Training School da Hull House, instituição de voluntários sediada em 
                                                 
21 Artigo publicado IN: Educação e Realidade, Faculdade de Educação da Universidade do Rio Grande do Sul (PUPO, 
2006, p.217-228). 
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Chicago, Estados Unidos, e destinada a acolher imigrantes. Lá, Viola Spolin, influenciada 

por Boyd, iniciou a prática de jogos e atividades culturais. Outra influência que 

desembocou no livro Improvisation for the theather foi a experiência da autora junto a 

crianças na Young Actores Company (Companhia dos Jovens Atores), que criou em 

Hollywood em 1946. Na Young Actores Company crianças a partir de seis anos de idade 

foram treinadas para produções artísticas, aplicando-se o então ainda em desenvolvimento 

sistema de jogos teatrais. Esta companhia existiu até 1955.  

    

   A estrutura do jogo, em Spolin, constitui o eixo da experiência teatral e, mais exatamente, 

a noção de regra é eleita como parâmetro central da proposta de aprendizagem. O acordo do 

grupo que joga em torno da estrutura dramática – lugar papéis/personagem e ação – 

constitui o ponto de partida. Aliam-se a ele três dispositivos que sintetizam a especificidade 

do sistema proposto por Spolin. O foco atribuído pelo coordenador é sem dúvida o mais 

importante, designa um aspecto específico – objeto, pessoa ou ação na área do jogo – sobre 

o qual o jogador fixa a sua atenção. Graças a ele a experiência teatral pode ser, por assim 

dizer, recortada em segmentos apreensíveis. O segundo é a instrução, ou seja, a retomada 

do foco pelo coordenador, a cada vez que isso se faça necessário. Em terceiro lugar aparece 

a avaliação efetuada pela platéia composta por uma parcela do próprio grupo, em 

alternância com a parcela de jogadores. Recusando apreciações vagas e de cunho subjetivo, 

Spolin propõe um procedimento marcado pela preocupação com a objetividade da 

comunicação entre quem faz e quem assiste. A apreensão do fenômeno teatral é, portanto, 

possibilitada mediante um conjunto de regras articuladas entre si.22 

 

   Visivelmente marcada pela influência do diretor russo Constantin Stanislavski (1863-

1938) no período final de sua vida, quando enfatiza as ações físicas como eixo da formação 

do ator, Viola Spolin formula seus dispositivos de aprendizagem de modo a promover a 

chamada fisicalização – preocupação em tornar reais lugares, objetos, ações e personagens. 

A realidade da cena é a matéria com a qual se trabalha; o ato de se experimentar a arte do 

teatro nesses moldes é encarado como formador. Se no que tange à criança de até oito anos 

de idade verificasse um cuidado particular no que diz respeito à passagem do faz-de-conta à 
                                                 
22 Cf. CAMARGO, Robson José, Neva Leona Boyd e Viola Spolin, jogos teatrais e seus paradigmas”, Sala Preta n 2, 
p.282-289. 



 69

comunicação entre quem faz e quem vê, Spolin preconiza que, a partir dos nove anos de 

idade, essa criança venha a  experimentar os mesmos desafios que o adulto em seu processo 

de aprendizagem teatral. (PUPO, 2006, p.219-220). 

 

   No caso do Brasil, o sistema de jogos teatrais se dissemina a partir do final da década de 

1970, graças a uma série de pesquisas acadêmicas em torno de suas potencialidades e ao 

oferecimento de um número de cursos de formação inicial e contínua de professores e 

coordenadores de oficinas teatrais. Essa influência do sistema entre nós, brasileiros, 

explica-se, entre outras razões, pela própria estrutura dos conceitos de Spolin. Ancorado no 

jogo de regras tradicional, patrimônio de todas as culturas em todos os tempos históricos, o 

jogo teatral reúne princípios de trabalho teatral possíveis de serem apropriados por 

indivíduos das mais diferentes origens sociais e culturais23. 

 

   Já o uso do termo jogo dramático, segundo Maria Pupo, não raro recobre fenômenos 

diferenciados e é potencialmente fonte de confusões e mal-entendidos conceituais. 

Determinados autores o utilizam como tradução de dramatic play, enquanto para outros 

designa a tradução, em nossa língua, do original francês jeu dramatique. Em comum, 

ambas as formas possuem o fato de derivarem do radical grego drama, que designa ação. 

Assim, vinculam-se, ambas, à idéia de dramatização, ou seja, de uma imitação através da 

ação. O acordo no entanto cessa neste ponto. A natureza dessa dramatização, seu 

significado, assim como o tratamento pedagógico, diverge conforme as perspectivas anglo-

saxã ou francesa. (PUPO, 2006, p.221). 

 

   O dramatic play diz respeito à brincadeira espontânea da criança que ocorre 

independentemente de qualquer intervenção adulta e se caracteriza pela experiência do agir 

como se pela transformação constante. Obra de referência para a compreensão do dramatic 

play foi publicada na Inglaterra em 1954: Child drama, do pedagogo inglês Peter Slade.    

Entretanto, no Brasil, o pensamento contido nessa obra se tornou conhecido, de forma 

superficial, através da tradução de uma obra posterior, An introduction to child drama, aqui 

denominada O jogo dramático infantil, editada em1978 pela Summus. Para Peter Slade, o 

                                                 
23 Para mais detalhes cf. KOUDELA, Ingrid Domien, 1992. Vide bibliografia desta dissertação.  
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autor, a arte teatral, fundamentada na artificialidade, em nada pode contribuir para a 

educação de crianças e jovens. A distinção entre jogadores e espectadores apenas alimenta 

o exibicionismo, inviabilizando a espontaneidade assegurada pelo jogo coletivo. Esta 

proposta comunga do ensino artístico calcado na livre-expressão, disseminado por Hebert 

Read, portanto aponta para a passagem gradual do faz-de-conta infantil dos primeiros anos 

de vida, de um a três anos, até as dramatizações improvisadas dos jovens de quinze anos. 

(PUPO, 2006, p. 222-224). 

 

   Quanto ao termo jeu dramatique, este surge na França na década de 1930, cunhado por 

Leon Chancerel (1886-1965), importante homem de teatro que está também na origem do 

teatro para crianças na França. Em torno dos anos de 1950, a emergência dos chamados 

teatros populares coloca na berlinda uma função social particular para o teatro: sua 

dimensão emancipatória, quase messiânica é enaltecida. A perspectiva de uma 

democratização cultural e do desenvolvimento de uma consciência crítica em relação à 

organização social ganha o primeiro plano. Além da atuação de Chancerel como professor e 

diretor, outro meio importante para a disseminação de sua prática foi sem dúvida a 

publicação contínua dos Chaiers d’Art Dramatique que mais tarde inspirou, no Rio de 

Janeiro, a criação dos Cadernos de Teatro do Tablado, por Maria Clara Machado. (PUPO, 

2006, p.226). Dentre os autores que mais recentemente se voltaram para essa modalidade 

há Jean-Pierre Ryngaert, cuja obra Lê jeu dramatique em milieu scolaire, publicada em 

1977, é uma referência internacionalmente conhecida. Segundo Maria Pupo, muito pouco 

desse trabalho é conhecido pelos brasileiros, visto que este livro foi traduzido e publicado 

através de uma edição portuguesa, de 1981, portanto quase obra rara no Brasil. (PUPO, 

2006, p.226). 

  

   Nas palavras do educador, autor e ator francês Ryngaert, o trabalho sobre linguagem 

teatral traz em si um lastro que ultrapassa essa própria arte: “se o desafio passa pela 

aquisição de novos códigos e pela reflexão sobre a teatralidade, ele se situa além de uma 

cultura teatral, na apropriação de formas contemporâneas que permitem mudar o olhar que 

nossos alunos lançam sobre o mundo e talvez de fazê-los viver enfim seu próprio tempo”. 

(RYNGAERT, 1981, p.222). 
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   Na tentativa de clarificar conceitos, observa-se que é possível agrupar em um mesmo 

conjunto a noção do jogo teatral com a de jogo dramático na acepção francesa. Ambos têm 

sua origem marcada por um engajamento de caráter social; prescindem da noção de talento 

ou de qualquer pré-requisito anterior ao próprio ato de jogar; consideram que a 

disponibilidade para a experiência e o caráter coletivo do trabalho são pontos centrais no 

processo de aprendizagem.  

 

   Já num traço entre a noção de jogo teatral e a de jogo dramático de Peter Slade, percebe-

se que a essência dessas propostas consiste no ato de acreditar numa simbologia para que a 

transformação aconteça, e que a realização desta transformação reside num ritual. Segundo 

Claude Riviére, educador francês, a ritualização é o meio que permite à criança enfrentar a 

realidade. A propensão das crianças para o ritualismo é marcante na medida em que gostam 

da regularidade, dos gestos repetitivos e dos hábitos da vida cotidiana, embora sintam com 

freqüência a necessidade de mudar de atividade, de transgredir o cotidiano interrompendo 

um rito já iniciado. (RIVIERE, 1996, p.112). 

 

   Autora de peças para crianças, Maria Clara Machado afirma que a simbologia presente no 

teatro é o meio mais eficaz para se chegar à realidade emocional da criança 

 
No reino da fantasia, ela vê dragões serem vencidos, os castelos conquistados, o 
bem vencendo, o esforço coroado. Tudo isto é cotidiano da criança transfigurado 
pelo poder mágico do teatro. Apesar de saber que os dragões não existem, e que 
animais não falam, a fantasia é alimento que marca profundamente o espírito da 
criança, porque representa símbolos eternos da luta pelo crescimento psicológico 
do homem. (MACHADO, 1979, p.1) 
 
 
 

   A demarcação real-imaginário é um caminho de mão-dupla e a criança, à medida que se 

desenvolve, vivencia e absorve essa experiência estética fundamental para seu crescimento. 

Maria Clara acrescenta 

 
... a razão e imaginação não se constroem uma contra a outra, mas ao contrário, 
uma pela outra. Não é tentando extirpar da infância as raízes da imaginação 
criadora que vamos torná-la racional. Pelo contrário, é auxiliando-a a manipular 
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essa imaginação criadora cada vez mais com habilidade, distância. O que supõe, 
quase sempre, possível mediação do adulto, diálogo. (op.cit. p.3) 
 
 
 

   O fazer teatro desenvolvido na Companhia Novos Novos é uma experiência artística que 

busca caminhos para se superar as limitações que se impõem, aprendendo com acertos e 

erros ao mesmo tempo em que cria novos desafios. Para o elenco, a ênfase dessa motivação 

está no leque de possibilidades artísticas que os atores-aprendizes descobrem ao longo do 

percurso de construção cênica. Esse ator-aprendiz segue uma motivação interna e, de 

acordo com seu limite, aceita ou resiste às imposições desse fazer coletivo. O que se evita 

na companhia é reduzir o teatro a uma atividade pedagógica de decorar textos direcionados 

a uma apresentação teatral, perdendo-se o caráter subjetivo dessa linguagem. Integrantes da 

companhia relatam suas experiências 

 

 
...fazer teatro na Companhia Novos Novos é fazer parte de uma troca intensa de 
experiências em todos os nossos encontros. É sentir-se agente de movimentações 
culturais, pensamentos e muitas vezes agir como referência. Aqui somos um grupo 
de pessoas de diferentes realidades sociais, mas com inúmeras coisas iguais, que 
juntos aprendem e ensinam e fomentam a vontade de estar juntos. Em união 
fazemos muitas coisas acontecerem. Assim nascem espetáculos, crescimentos 
pessoais, oficinas, amadurecimentos, jogos, festas, tudo nos fortalece em 
sentimento e em produção. (Felipe Gonzalez, 19 anos. Integrante da Companhia 
Novos Novos desde 2000). 
 

 

Quando criança, por volta dos 10, 11 anos, tive que travar uma batalha com minha 
mãe a fim de convencê-la a me levar ao teatro. Ela dizia que teatro era chato e eu 
lhe perguntava: “Quantas vezes a senhora já foi?” “Nenhuma”. Por sorte, e 
persistência, consegui dobrá-la e fomos assistir a um espetáculo infantil no Teatro 
Castro Alves. Infelizmente não me recordo mais do nome do espetáculo, mas 
lembro-me de que fiquei encantado com aquele novo mundo. Esse foi o primeiro e 
único espetáculo teatral que eu vi quando criança, mas esse momento marcou o 
início de minha relação com o teatro. A propósito, minha mãe também gostou. 
Anos mais tarde, quando tive meu filho, Thierri, procurei mantê-lo em contato com 
diferentes manifestações artísticas, não no intuito de que ele viesse a desenvolver 
algum talento em particular, mas pelo simples prazer de compartilhar com ele o 
encantamento que a Arte provoca em mim. 
Confesso que fiquei surpreso, e embevecido, quando ele, aos 10 anos, manifestou o 
desejo de se embrenhar na aventura do fazer teatro, por entender que os atores 
têm o poder de se transformar, como camaleões. Pouco depois, fiquei sabendo que 
o Teatro Vila Velha havia aberto inscrições para uma oficina de teatro para 
crianças, ministrada por Débora Landim. Parecia que “o universo estava 
conspirando a favor”. Era janeiro de 1999. 
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A princípio, na condição de espectador, eu me preocupei com o resultado final 
desse projeto, já que se tratava de crianças com pouquíssima experiência. Porém, 
logo percebi, como pai, que muito mais importante que o resultado final era o 
processo de criação. Desde sua fundação, a companhia demonstrou ser um grupo 
diferente, que tem como princípio não a formação de atores, mas a “formação” 
(creio que essa não seja a melhor palavra) de crianças/adolescentes/cidadãos mais 
reflexivos, mais conscientes das questões que permeiam seu universo particular e 
coletivo. (Kleber Gomes, pai de Thierri Gomes, 19 anos, integrante da Companhia 
Novos Novos desde 2000). 
 
                        

   Pode-se dizer que o conhecimento que se busca na Novos Novos circula entre os 

diferentes atores-aprendizes. Busca-se, como dimensiona Viola Spolin, “estar pronto para 

experienciar, penetrar no ambiente, e envolver-se total e organicamente com ele”. 

(SPOLIN, 2000, p.4). Assim esse fazer teatro se expressa nos integrantes 

 

 
Meu nome é Igor Menezes Souza, moro no Alto do Cabrito e tenho 9 anos. Quando 
me perguntam quem sou acho isso legal porque posso mostrar a realidade da minha 
vida. Moro num lugar, acho que bom, não vou dizer que moro num lugar “feito de 
chocolate e casas de morango”, mas acho bom. Às vezes o mundo é um pesadelo, 
mas apesar disso também acho que é como um sonho mais alegre. A Companhia 
Novos Novos é para mim uma mistura e ao mesmo tempo uma família, e cada 
membro novo é uma semente e os mais velhos são as plantas. Aqui é onde eu estou 
aprendendo a viver, alias, não só eu e outras sementes também (pessoas). Na 
primeira vez que vim para cá pensei em só fazer espetáculos, mas depois descobri 
que pode até se formar mais que atores. Aqui vejo o mundo com outros olhos. (Igor 
Menezes, 9 anos. Ingressou na Companhia Novos Novos através do projeto Vila 
Novos Novos I, em 2005). 

 

Como administrador noturno do Teatro Vila Vela percebo a Cia Novos Novos, nos 
seus quase dez anos, como um grupo residente singular. O comprometimento dos 
primeiros integrantes da CIA, que hoje já são adolescentes, na proposta de manter 
ativo um grupo residente composto por crianças, ratifica a importância das 
experiências que esses jovens viveram enquanto disseminadores de uma nova 
estética, que permite o contato do ator/criança com o público infanto-juvenil, 
revelando uma total correspondência entre o personagem que se apresenta e o 
jovem público que, ao assistir um espetáculo desse grupo, automaticamente é 
transportado para aquele universo imaginário por não mais um ator adulto, mas um 
ator que também é criança. Esse, para mim, é o aspecto positivo de um grupo de 
atores-crianças. Embora as implicações que decorrem da dificuldade de manter 
ativo um grupo como esse sejam muitas, a exemplo do grande número de pais e 
responsáveis que dedicam suas únicas horas vagas a essa causa, abrindo mão 
muitas vezes do descanso necessário depois de um dia de trabalho duro, para 
confeccionar cenários, organizar figurinos e esperar por horas o término dos 
ensaios para conduzir em segurança os seus filhos para suas casas, o resultado 
deste trabalho é um produto artisticamente muito rico e belo. (Jeudy Machado de 
Aragão, administrador noturno do Teatro Vila Vela). 
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Nesses oito anos de convivência acompanhando tão de perto o desenvolvimento 
das doze crianças que deram início a Companhia Novos Novos, entre elas o meu 
filho, e conhecendo cada uma das demais crianças que ao longo desse tempo foram 
se juntando ao grupo, sou firme em acreditar e tranqüilo em afirmar, que nenhuma 
criança que tenha passado pelo crivo desta companhia não possa utilizar dos 
ensinamentos adquiridos para conquistar seu espaço na sociedade, com dignidade e 
honradez. (Ednaldo Almeida, pai de Victor Porfírio, 18 anos, integrante da 
Companhia Novos Novos desde 2000). 
 
 
 

   A produção de espetáculos, projetos e oficinas na Novos Novos acontece pelo viés da 

educação estética através do fazer teatro. Os artistas colaboradores buscam encontrar 

soluções para a convivência construtiva entre as realidades díspares que se apresentam no 

elenco. O arte-educador, professor de artes visuais e artista colaborador da Novos Novos, 

Hamilton Filho, destaca 

 
...ao chegar na companhia, em 2004, observei que a encenadora tem um interesse 
em aglutinar profissionais em seus processos criativos. O que me chama mais a 
atenção nesse trabalho com a Novos Novos é a abertura e a troca constante de 
diálogo que acontece entre crianças e adolescentes tão diferentes para a realização 
de diversas ações. No trabalho em equipe dois aspectos merecem destaque: 
primeiro quando no processo criativo é momento de discutir, trocar idéias relativas 
ao fazer e o segundo quando se faz necessário executar de forma prática a função 
de cada um dentro do grupo. Considero a junção desses momentos como o instante 
de disciplina do trabalho em grupo.  Em relação ao elenco, as surpresas e 
evoluções são muito interessantes. Essas crianças e adolescentes apresentam no 
resultado final, no espetáculo, o melhor do que podemos chamar de “verdade 
cênica”, porque é fruto da identidade que a encenadora e o grupo de atores e 
artistas têm com a companhia. Esses meninos e meninas estabeleceram para si uma 
meta de responsabilidade vivenciada com muito prazer.   

 

 

   Obvio que nenhuma das práticas teatrais aqui citadas, ou mesmo outras que não tenham 

sido ventiladas neste trabalho, pode ser julgada como detentora de um verdadeiro e 

definitivo método de formação de atores. No caso da Novos Novos, o método que vem se 

configurando leva em consideração as particularidades de nossos objetivos. Teatro de 

forma mais específica e arte de maneira mais abrangente, são nossos pilares. E nosso 

objetivo é a formação do ser humano, no sentido mais amplo. Formar atores pode vir a ser 

uma conseqüência desse percurso, e, na verdade, essa já é uma realidade que a companhia 

vem tendo que aprender a lidar. Mas é no freqüente movimento de incorporação de outras 
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crianças no processo e no trabalho constante com atores-aprendizes do elenco que a 

companhia vai desenhando a sua trajetória.  

 
O que mais me impressionou logo que passamos a conviver com a Novos Novos 
foi a seriedade e profissionalismo do trabalho desenvolvido, bem como o conteúdo 
das peças, em sua maioria voltados para questões sérias e pertinentes à nossa 
sociedade, tais como os direitos humanos, a política, a crítica em relação a 
determinadas posturas e comportamentos da nossa sociedade, bem como o 
estímulo ao pensamento, ao conhecimento, à capacidade de sonhar e ao potencial 
de realização do ser humano. Um outro item bastante relevante é o trabalho que a 
encenadora desenvolve com as crianças. Eu fico impressionada como ela consegue 
“tirar” o melhor que cada criança tem e fazer com que elas percebam que na hora 
do palco o que importa muito é o trabalho de equipe, a unidade, ou seja, o 
resultado final depende de todos. Assim, as crianças acabam 
desenvolvendo/aperfeiçoando habilidades e elementos fundamentais para as suas 
vidas, como disciplina, responsabilidade, comprometimento, pontualidade, respeito 
às diferenças, além é claro das técnicas de interpretação. (Ana Carolina 
Castellucio, mãe de Beatriz Lima Castellucio, 9 anos, integrante da Companhia 
Novos Novos desde 2004). 

 
 
 
   Essa tomada de consciência constitui uma leitura de mundo, ou melhor, uma aptidão para 

empreender uma leitura própria do mundo. Como relata o diretor teatral, dramaturgo e 

educador Flávio Desgranges 

 

 
Uma pesquisa realizada, na década de 1990, com crianças extremamente 
desfavorecidas do subúrbio da cidade de Lião, na França, mostrou que uma das 
principais características dessas crianças, que se sentiam fracassadas pessoal e 
socialmente, era a absoluta incapacidade de pensar uma história, a sua história 
(Meirieu,1993). A investigação ressalta ainda que nas conversas travadas com essas 
crianças, que tinham entre seis e doze anos, em que lhes foi pedido para contar a 
própria vida, a própria história, pôde-se perceber a grande dificuldade que 
demonstravam em se referir ao passado, mesmo recente. Foi possível perceber que 
elas utilizavam frequentemente o “você” e o “a gente”, e quase nunca o pronome 
“eu” e que se mostravam incapazes de utilizar expressões como “foi a partir desse 
momento que eu compreendi”, “teve um momento em minha vida que aconteceu 
isto e me levou a decidir isto”. A pesquisa ressalta ainda o fato de que, dentre as 
crianças entrevistadas, as habituadas a freqüentar salas de teatro e cinema 
revelavam maior facilidade em utilizar esse discurso narrativo, apontando para a 
conclusão de que aprender a assistir e interpretar uma história é aprender a contar e 
construir a própria história. (DESGRANGES, 2003, p.173). 
 

    

   Tanto a pesquisa francesa quanto os depoimentos de integrantes da Companhia Novos 

Novos exemplifica que rico, pobre, morador de um país da Europa ou de um bairro 
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soteropolitano periférico, o jovem vê o mundo se desenhar à sua frente de maneiras 

diversas e a arte lança o contemplador ao encontro da vida, sempre de maneira 

surpreendente e inesperada (DEGRANGES, 2003, p.174). A Novos Novos optou, no seu 

percurso, por fazer um teatro que enfatiza os processos de envolvimento e expressão 

desenvolvidos durante toda a pesquisa e ensaios para a montagem, além de manter uma 

preocupação com o resultado cênico do processo. Já que toda a sua metodologia se dá pelo 

teatro, nada mais lógico do que procurar na encenação, no contato com o público, a 

multiplicação das idéias desenvolvidas durante todo o processo. 

   A contribuição dos artistas colaboradores nessa perspectiva dialógica é propiciar aos 

atores-aprendizes o exercício pleno das múltiplas formas de expressão. Como observa 

Jean-Claude Forquin, “uma vez que a criança é espontaneamente poeta, artista, dançarina, 

arquiteta, geômetra, todo o resto virá de lambujem”. (FORQUIN, 1993, p.33) 

 
   A Companhia Novos Novos é uma equipe que inicialmente faz teatro, digo 
inicialmente porque nosso motivo inicial é este. Em pouco tempo você percebe que 
nós somos de fato uma família, que vai se formando devagarzinho. Nós somos 
muitos e fizemos muitas coisas juntos, cenário, figurino e iluminação. Nós somos 
unidos por um objetivo que é o de crescimento, não só como pessoa, individual, 
mas como comunidade e parte integral do mundo. Acredito que sejamos um grupo 
que tenta melhorar as coisas, assim como muitos outros, através da nossa forma de 
expressão. (Rosa Abreu, 15 anos. Integrante da Companhia Novos Novos desde  
2004) 
 
 
 

   É no lúdico, cunhado num imaginário povoado de mitos, fantasmas, fadas, bruxas, heróis, 

bandidos e tantas outras possibilidades de personagens, que se pode dizer que o fazer teatro 

trabalha. Esse manancial de referências, lidando com emoções e sentimentos, atinge mais o 

humano em sua amplitude do que numa diferenciação etária ou social. Pode-se considerar 

que a visão de mundo do adulto sobre a sociedade contemporânea interfere no processo de 

produção cultural destinada à criança. À medida que desconsidera as experiências da 

criança e desvaloriza seu universo simbólico, o adulto exerce o poder, sonegando ou 

distribuindo ao modo de seu entendimento os bens e produtos culturais. O adulto também, 

freqüentemente, decide o nível da “qualidade” do produto cultural que a criança irá 

desfrutar, e conseqüentemente das experiências vivenciadas. Fazendo isso, muitas vezes, 

sem o conhecimento necessário. Por tudo isso e em relação às impressões sobre um 

determinado espetáculo, o adulto as faz calçando suas impressões na racionalidade; a 



 77

criança encontra na emoção a sua forma mais direta de se relacionar com essa experiência 

estética. São diferenças de percepção que, acredito, também devem ser levadas para o 

processo de construção da peça, valorizando-se a experiência da criança como norteadora 

do processo criativo. 



Foto: Marcio Lima / Espetáculo Alices e Camaleões, 2004. Elenco da Companhia Novos Novos

CAPÍTULO III

RASTROS DE TEXTOS E CONTEXTOS
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Toda cor muda de cor
Do outro lado do espelho
Todo preto é furta cor
Amarelo, azul, vermelho

Do outro lado do espelho

O mundo é mesmo tal e qual
Se o real e a fantasia
Se abraçam no final

No relógio do espelho
Se for tarde é sempre cedo
Os segundos levam horas
Quando aprontam pros ponteiros

Se o futuro é presente
Do passado tanto faz
Do outro lado do espelho
O tempo passa para trás

Do outro lado do espelho

O mundo é mesmo tal e qual
Se o real e a fantasia
Se abraçam no final

(Do outro lado do espelho/ Jarbas Bittencourt / Espetáculo Alices e Camaleões)
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III.I A Criação

Na Companhia Novos Novos o caminho percorrido para a criação de um texto, desde

o primeiro dia de ensaio, traz à tona questões que enriquecem a pesquisa sobre um

determinado tema. Uma pergunta torna-se relevante nessa análise: como surge a escolha

do tema? No percurso de construção de cinco textos - Imagina só... Aventura do fazer

(2001), Mundo Novo Mundo (2003), Alices e Camaleões (2004), Diferentes iguais

(2006) e Ciranda do medo (2007) -, constata-se que cada tema investigado surgiu a

partir de estímulos específicos. Assim, faz-se necessário descrever o passo-a-passo de

cada processo, buscando-se revelar os mecanismos utilizados para a elaboração do texto

que alicerça toda a construção do espetáculo. O foco neste capítulo, então, é promover

uma reflexão em torno do processo de criação traçado pela Companhia Novos Novos.

Os textos criados pelos dramaturgos Edson Rodrigues (Imagina só... Aventura do

fazer; Mundo Novo Mundo; Alices e Camaleões e Diferentes iguais), Fábio Espírito

Santo (Diferentes iguais , em parceria com Edson Rodrigues) e Sonia Robatto (Ciranda

do medo), junto ao elenco e equipe de artistas colaboradores da companhia, tiveram

percursos distintos. Cada um trás em si a gênese do seu processo construtivo.

Fragmentos da memória sobre os ensaios, depoimentos de atores–aprendizes e

artistas colaboradores , retorno aos diálogos estabelecidos entre fontes teóricas que

alicerçaram as criações, e mais as críticas publicadas nos jornais locais sobre os

espetáculos, fizeram surgir, aos poucos, lembranças de improvisações e processos. Os

caderninhos de anotações, feitos para cada um dos projetos, também foram revistos e,

assim, pôde-se resgatar etapas já quase esquecidas e que aqui irão revelar o itinerário

dos seguidos processos de construção coletiva realizados com crianças e adolescentes.

Uma atividade contínua que tem no processo o seu material de trabalho e no resultado

cênico final o lugar de se defender as posições amadurecidas durante os ensaios.

.
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A coordenação da Companhia Novos N ovos e a equipe de artistas decidiram, logo na

gênese do grupo, que o perfil daquele coletivo seria especificamente ligado ao teatro e a

todo o seu universo. E mais, no primeiro momento, o ator seria o foco principal dos

projetos. Embora, sempre é importante frisar, formar atores para um suposto mercado

não seja o objetivo da Novos Novos; tem a companhia, sim, o desejo de proporcionar ao

ser humano/artista a vivência em grupo, de forma que o ator-aprendiz assuma diversas

responsabilidades e seja instado a conviver com valores éticos orientados pelo coletivo.

Uma vez montado o espetáculo, ele fi ca em cartaz durante alguns meses, com

objetivos artísticos e pedagógicos. Na companhia, acredita-se que o dia-a-dia de uma

temporada proporciona o aprimoramento do ator, o amadurecimento do personagem e

do espetáculo diante dos olhos do(s) público(s), complementando, assim, o processo

criativo. Essa experiência incentiva, também, a convivência diária com o ofício do ator

e os cuidados que ele exige.

Os espetáculos da Novos Novos trazem em si a idéia do processo 1, de uma

colaboração que visa a uma relação mais participativa na criação teatral, em que todos

os artistas-colaboradores e atores-aprendizes estão envolvidos em cada etapa do

trabalho. Nesse tipo de processo, as “hierarquias” são substituídas pela busca coletiva

pelo melhor material, que é sempre aquele que se “sustenta” quando levado à cena. Os

atores são constantemente incentivados a construir coletivamente cenas e personagens,

o que aponta para uma concepção diferente da adotada pelo senso comum em relação à

arte, que se concentra na crença na figura de um “gênio individual”. Ao contrário,

através da troca permanente de idéias e do trabalho realizado em conjunto, processos

que poderiam ser individuais, como os da construção de personagens, transformam-se

numa vivência coletiva de experiências partilhadas e construção conjunta de sentidos.

A cada processo de criação na companhi a a pesquisa temática é tão profunda quanto a

estética. Imagina só... Aventura do fazer, a primeira experiência estética a ser relatada,

surgiu em 2001.

1 Processo opõe-se a estado ou a situação fixa; é o complementar de uma visão transformadora do homem “em
processo”, pressupõe um esquema global dos movimentos psicológicos e sociais, um conjunto de regras de
transformação, e de interação: eis porque esse conceito é empregado sobretudo numa dramaturgia aberta, dialética e
até mesmo marxista. (PAVIS, Patrice. 2005, p.306)
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A vivência adquirida nas aulas de teatro no Centro de Artes Hora da Criança, nas

oficinas do Vila Velha, voltadas para crian ças, e também à frente da coordenação da

Companhia Novos Novos, levou-me a acreditar que toda criança gosta de brincar de

teatro. Isso não significa que todas sejam ou queiram ser atores. Toda criança brinca.

Toda criança brinca de teatro. Brincando, cria outras representações para a vida,

transforma o cotidiano, gera novos conceitos e conteúdos. Na brincadeira se pode ser

TUDO; depois, ainda brincando, aprende que não é possível ser TUDO. Então, o fazer

teatro funciona como um elo que articula todas as demais linguagens artísticas:

música, dança, artes plásticas, poesia... E a criança que vivencia esse fazer continua

brincando, dando asas a sua imaginação, ao seu potencial criativo, emprestando a essa

experiência corpo e voz, emoções, sensações e inteligência. (RODRIGUES, 2005, p.7).

A diretora Viola Spolin descreve esse momento como “a busca pela construção de um

novo reagrupamento que dê sentido ao mundo”. (SPOLIN, 2000, p.13). Dentro dessa

percepção nasceu o desafio de se realizar um espetáculo que apresentasse apenas

crianças e adolescentes em cena. A criação do texto, como todos os outros elementos

teatrais (cenário, figurino, música, coreografia...), teria que surgir a partir da

convivência com o grupo, nada poderia ser imposto.

Desde o primeiro instante, a companhi a optou por uma linha, tanto na dramaturgia

utilizada quanto na encenação, que privilegia a construção de um texto inédito. Essa

possibilidade de construção dramatúrgica busca refletir sobre questões pertinentes ao

universo infanto-juvenil, dando espaço a questionamentos, dúvidas, posicionamentos

em relação ao mundo no qual a criança e o jovem estão inseridos. Apesar da criação do

texto estar vinculada ao universo infanto-juvenil, pretende-se que ele, o texto, expresse

o engajamento social que sempre esteve presente na trajetória do Teatro Vila Velha.

Essa proposta gerou nosso primeiro espetáculo: Imagina só... Aventura do fazer2, que

foi realizado a partir de várias leituras. O próprio argumento da história traz a relação

com a peça Seis personagens a procura de um autor (1930), do dramaturgo italiano

Luigi Pirandello (1867-1936), Prêmio Nobel de Literatura em 1934. Desse mote,

levanta-se um universo no qual cabem fragmentos de crônicas de Carlos Drummond de

Andrade (1902-1987), poemas de Hélder Pinheiro, idéias nascidas a partir da leitura de

2 No anexo desta dissertação consta a ficha técnica e material gráfico relativos a Imagina só... Aventura do fazer.
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tiras de jornais, como Calvin&Haroldo (criação do norte-americano Bill Watterson) e

Mafalda (do argentino Quino). Toda essa informação foi acrescida de discussões a

respeito de temas desenvolvidos em ensaios teóricos da educadora Fanny Abramovich e

também de outros pesquisadores que realizam estudos a respeito da construção da

cultura infantil, como são os casos da diretora de teatro Shirley R. Steinberg e da

professora de estudos culturais Joe L. Kincheloe.

Esse material teórico foi seguidamente revisado, discutido, pensado e modificado

durante a construção do texto. O mais interessante de cada tema era apresentado ao

elenco, que improvisava durante horas, sob a orientação da encenadora. Desse processo

de improvisação nasceram algumas cenas, como a Mini-Mulher. Neste caso, as

improvisações nasceram de um dos momentos de conversa com os atores-aprendizes.

Eles revelaram que achavam engraçado, e ao mesmo tempo ridículo, como muitos pais

vestem as meninas pequenas, como que se imitando mulheres; como essas crianças

aprendem a se maquiar e a usar trajes que reforçam a caracterização da indumentária

adulta. Através dessa percepção do cotidiano, o grupo propôs improvisar uma roda de

pagode tendo como personagem central a mais nova das integrantes do elenco que, à

época, tinha 7 anos. Isso gerou uma cena que reflete a crise da infância contemporânea,

numa leitura em que se explícita o poder da publicidade na construção do ideário

infanto-juvenil do início do século XXI. Uma passagem da improvisação serve como

exemplo:

Meninos - Menina bonita, cê quer um bombom?

Menina - Sai pra lá...sai.

Meninos - Menina bonita, cê quer um batom Monange?

Menina - Vou botar!!!

Meninos – Menina bonita, cê ta parecendo uma mulher, que coisa estranha!

Essa e outras passagens que ficaram no texto definitivo foram construídas no

processo, sofrendo modificações durante os ensaios. O elenco, muito jovem,

demonstrava dificuldade em reproduzir as falas inicialmente propostas, por isso a

constante necessidade de adequação à realidade desses atores-aprendizes. Também

foram criados outros diálogos e cenas, prontamente incorporados ao espetáculo, sem



Foto: Marcio Lima / Espetáculo Imagina só...Aventura do fazer, 2005. Elenco da Companhia Novos Novos
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qualquer alteração. Um processo que foi analisado pelo autor de Imagina só... Aventura

do fazer, o jornalista, diretor e ator Edson Rodrigues

Para o teatro como um todo, e em especial aquele que leva à cena crianças, é
sempre preciso alçar a palavra não mais do que até onde possam alcançar
público (crianças e adolescentes, em sua maioria) e também o próprio elenco.
E o mais difícil, fazer isso sem se deixar render à facilidade do texto pobre ou
displicente. Imagina só... Aventura do fazer é, em essência, um texto-
homenagem aos artistas que teimaram em criar para crianças. Também
homenageia outro grupo de autores, aqueles de textos especiais, relatos que
conseguem transpor a barreira da idade e conquistar leitores de diferentes
gerações; são os gênios que fazem histórias para que a humanidade possa
brincar de se descobrir. (RODRIGUES, 2005, p.124).

Dentro desse contexto, nasceu a hist ória de Eduardo, um menino que, em meio à

noite, ganha um monte de amigos que fugiram dos livros em que trabalhavam. A partir

daí o quarto do Edu vira o lugar mais divertido do mundo, cheio de aventuras e

novidades. Mas toda essa farra tem seu preço: o menino vai ter que fazer um livro no

qual os seus amigos personagens poderão tratar dos assuntos que mais gostam e viver

suas histórias preferidas.

A peça estreou em novembro de 2001, no Ca baré dos Novos do Teatro Vila Velha. A

experiência de Imagina só... superou a noção da expressão artística como forma

inalcançável para a criança e esse fato gerou uma nova concepção de criação no palco,

para a companhia. Essa “maneira” possível de se fazer teatro com crianças e

adolescentes se impunha como fio condutor para as futuras criações cênicas da Novos

Novos. A estrutura desse “fazer” estava alicerçada no sistema de jogos teatrais proposto

pela diretora americana Viola Spolin e também pela visão de teatro dessa criadora. O

jogo de improvisação passa a ter significado de ”descoberta prática dos limites do

indivíduo, dando ao mesmo tempo as possibilidades para a superação destes limites”.

(KOUDELA, 1992, p.41).

Apesar de Spolin estabelecer um si stema que pretende regularizar e abranger a

atividade teatral, este existe, ela mesma proclama, para ser superado e negado enquanto

conjunto de regras. O valor mais enfatizado pela encenadora é o teatro enquanto

experiência viva, onde o encontro com a platéia deve ser redescoberto a cada momento.
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Quando existe um consenso de que todos aqueles que estão envolvidos no
teatro devem ter liberdade pessoal para experimentar, isto inclui a platéia -
cada membro da platéia deve ter uma experiência pessoal, não uma
estimulação artificial, enquanto assiste à peça. Quando a platéia toma parte
nesse acordo de grupo, ela não pode ser concebida como uma massa uniforme
nem deveria viver a estória de vida de outros. A platéia é composta de
indivíduos diferenciados que estão assistindo à arte dos atores (e dramaturgos),
e é para todos eles que os atores (e dramaturgos) devem utilizar suas
habilidades para criar o mundo mágico da realidade teatral. (KOUDELA,
1992, p. 50).

Para Spolin, quando concebido dessa forma, o fazer teatro deixa de ser uma técnica ou

o domínio de especialistas (SPOLIN, 2000, p. 12). Sobre aspecto semelhante, detém-se

uma crítica do jornal Correio da Bahia sobre a peça Imagina só... Aventura do fazer

O que mais impressiona - além da viagem empreendida pelos baixinhos na
platéia – é a participação ativa e afetiva do público adulto no espetáculo
Imagina só... Aventura do fazer. Isso vem comprovar que o respeito pela
criança é fundamental na realização de um trabalho de teatro quando dirigido
para o público mirim. São doze crianças no palco levando seu jeito de ser - o
que é maravilhoso por ser verdadeiro – num aprendizado leve e solto da dança,
do canto e da representação, em textos improvisados pelos próprios artistas
mirins e inspirados em contos e poemas de escritores mergulhados no universo
infantil. Tudo em casa. Exatamente por isso, o elenco deita e rola quando
resolve fazer uma farra dentro do seu mundo com personagens do seu
cotidiano. (BEAUVOIR, Jacques. Infantil sem contra-indicação.
Jornal Correio da Bahia, Salvador, 2 dez., 2001. Folha da Bahia,
p.6.)

No caminho que foi se traçando em seguida à venturosa temporada de Imagina só...

Aventura do fazer outros temas começaram a movimentar as rodas de diálogo realizadas

pela companhia. Por rodas de diálogo entendam-se os momentos de discussão que

acontecem no início ou final das aulas e dos ensaios. Nessas reuniões são freqüentes a

troca de idéias sobre a função social do fazer teatro, o porquê de estarmos ali, para quê

realizarmos aquele projeto proposto, e o que se busca a cada novo trabalho. Esses

instantes de diálogo são propícios para o surgimento de temáticas que poderão vir a

nortear o processo criativo, ou apontar para um novo ciclo de criação.

Naquele instante após a experiência de Imagina só... o grupo desejava se arriscar na

criação de um texto que privilegiasse interpretações e diálogos mais ousados. Seguindo

esse desejo, a companhia aventurou-se em novas perspectivas de construção, mas sem

perder o princípio da improvisação, do jogo, do fazer artístico como síntese de
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coletividade. Essa nova aventura gerou mudanças tanto no elenco quanto no quadro de

artistas-colaboradores3.

Como a meta naquele momento era constr uir um texto centrado na interpretação dos

atores-aprendizes , buscou-se nos estudos do diretor de teatro Augusto Boal exercícios

direcionados à construção de personagens e jogos. O conteúdo foi colocado em prática e

boa parte dele foi modificada ou reinventada. Naquele período de construção, entre

2002/2003, a Novos Novos buscava dialogar com outros fazedores de teatro e a

participação de integrantes da companhia no Debate Internacional Os direitos e o papel

dos jovens enquanto realizadores de arte, promovido pelo LIFT - London International

Festival of Theatre, impulsionou a necessidade de o grupo ampliar suas ações4, frente ao

descobrimento de novas e variadas realidades. Era, lembrando Boal, o desejo de

conhecer melhor o mundo que habitamos, para que possamos transformá-lo da melhor

maneira. O teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também um meio de

transformar a sociedade. Pode nos ajudar a construir o futuro, em vez de mansamente

esperarmos por ele (BOAL, 1998, p. XI).

Foi naquela fase da história da Novos Novos que decidimos, artistas e elenco, iniciar a

construção de um texto para teatro que buscasse refletir sobre a ecologia e o futuro que

estamos construindo para as gerações vindouras. Propondo uma pesquisa sobre o porvir,

a equipe de artistas e elenco, junto à dramaturgia, inicia um estudo sobre o tema.

Seguindo essa investigação, mais livros passaram de mão-em-mão durante o processo

de criação. O grupo conheceu a escritora norte-americana Karen Cushman através do

seu Matilda dos Ossos (2000); veio também a história Mohamed, um garoto afegão

(2002), do brasileiro Fernando Vaz; assi stimos ao filme de ficção-científica Inteligência

artificial, projeto de Stanley Kubrick (1928-1999) depois tocado por Steven Spielberg;

foram colhidas informações sobre o aquecimento da Terra pelo efeito estufa, nível de

poluição do planeta, desmatamento, o problema da escassa água doce... E fechando a

lista que serviu como argamassa para a construção do espetáculo, outros quatro livros e

3 Ingressaram na companhia cinco novos atores-aprendizes e quatro artistas-colaboradores nas áreas de cenário,
figurino, iluminação e dança. Vide ficha técnica do espetáculo em anexo.
4 Em junho de 2003 viajaram para Londres dois integrantes da companhia, eu e a atriz-aprendiz Elaine Adorno, na
ocasião com 11 anos de idade.



88

escritores especiais. Ítalo Calvino (1923-1985) achegou-se aos estudos da companhia

com o seu Barão nas árvores (1957). Já O menino do dedo verde (1957) foi outro

trabalho que, com sua arrebatadora força literária e poética, trouxe vários elementos

para o texto definitivo. Obra de grande sucesso em todo o mundo, O menino do dedo

verde tem como autor Maurice Druon, escritor francês nascido em 1918. Trechos de

Romeu e Julieta (1595), do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-

1616), ajudaram a compor a dramaturgia do espetáculo, com idéias como a da famosa

cena do balcão, que na montagem da Companhia Novos Novos ganha ares futurista.

Mas um importante ingrediente desse novo espetáculo só apareceu quando seu texto já

estava em andamento. A leitura do livro da escritora baiana Gláucia Lemos, Luaral, um

mundo absurdo (1989), foi um dos responsáveis pela instalação de um clima poético na

história que nascia.

Existe uma lenda antiga, tão antiga que ninguém mais lembra quando e como
ela surgiu. A lenda conta que um dia, bem no instante derradeiro em que o Sol
se esconde detrás do horizonte e a Lua aparece do outro lado do mundo, neste
preciso e mágico instante, uma chuva fina irá começar a cair sobre todo o
planeta, e essa chuva vai molhar a Terra por três noites e três dias, afogando
todas as doenças e dores do chão, do ar e também das águas.
Depois dessa chuva, a Terra terá uma nova chance e nós todos vamos ter uma
vida diferente, uma vida melhor.
É assim a lenda antiga. (RODRIGUES, 2005, p. 42).

Das diversificadas leituras, sugestões de histórias foram criadas, nas quais interagiam

num mesmo espaço diferentes personagens. Os atores, então, passaram a improvisar

cenas inspiradas no tema investigado: o futuro. O que a princípio apontava para o caos

criativo começa a tomar forma. Personagens consistentes, como o “realista Cosme”,

inspirado no livro de Ítalo Calvino, e o líder Moby, uma homenagem ao livro Luaral,

começam a surgir em meio a rodas de discussões. O texto passou, então, a ser

construído a partir de uma série de situações e personagens típicos de um ambiente pós-

apocalíptico, sendo que a minha direção tinha a árdua, mas estimulante, tarefa de

agregar e consolidar não só o material dos improvisos dos atores como também as cenas

sugeridas e escritas pelo dramaturgo.

Desse processo de pesquisa surgiu a segunda peça da companhia. Sua história, em

resumo, começa com a Terra devastada. Uma seqüência de guerras acelerou o

desmatamento do planeta, gerando catástrofes climáticas de diferentes proporções e
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conseqüências. Grande parte dos humanos morreu e os grupos que sobreviveram

enfrentam condições difíceis, em terras ermas e inférteis. Todos têm que evitar sair à

noite porque, durante o reinado da Lua, gases tóxicos dominam o ar, que se torna

irrespirável. Somente de dia se pode fazer algo na Terra do futuro. Os humanos vivem

em agrupamentos, colônias denominadas “Mundo”, e cada uma tem seu nome. Há

muitos órfãos que moram em vários desses agrupamentos. Uma das colônias de órfãos é

conhecida como Mundo Novo Mundo, lugar habitado por algumas dezenas de crianças

e onde se passa a história. Em meio a descobertas próprias da idade, meninos e meninas

vivem o cotidiano de um planeta devastado, e lutam para mudar essa realidade.

Para o autor, Edson Rodrigues, Mundo Novo Mundo é uma peça que quer intervir na

realidade, fazer as crianças (e também os pais) entenderem que habitamos um planeta

vivo, que precisa ter seus recursos naturais preservados. Nessa montagem a questão

ecológica é tema principal, mas não único. Também há espaço para se discutir o

preconceito, a solidariedade e sentimentos como raiva, medo, esperança e amor.

(RODRIGUES, 2005, p.126)

Com a realização de Mundo Novo Mundo, que estreou em setembro de 2003 na sala

principal do Teatro Vila Velha, ficou cl aro que o tipo de abordagem mais séria e

taciturna era necessário, mas para uma companhia de teatro se mostrava também

importante experimentar sempre novos climas cênicos a cada peça. Após as temporadas

desse espetáculo, a Novos Novos almejava um trabalho de criação que celebrasse o

fazer teatro em grupo. A idéia era agregar novos integrantes à companhia para

participação já em um próximo espetáculo e essa oportunidade se fez presente em 2004,

quando o Teatro Vila Velha completava quatro décadas de fundação (1964-2004). Os

cinco grupos residentes acertaram suas participações em um único espetáculo

celebrativo à data, Auto-retrato aos 405, que teve direção de Marcio Meirelles.

Depois da experiência com Auto-retrato aos 40, a Companhia Novos Novos logo

começou seu processo de estudos para uma nova peça. Alguns assuntos que se tornaram

5 A peça Auto retrato aos 40, também relembra aspectos do governo militar imposto ao Brasil em 1964. Um regime
que, por coincidência ou ironia, implantou-se apenas alguns meses antes de ser inaugurado o Teatro Vila Velha. Esse
espetáculo reuniu um elenco de 73 atores em cena, entre integrantes de grupos residentes e artistas convidados, com
direção coletiva de Marcio Meirelles, Chica Carelli, Cristina Castro, Débora Landim, Gordo Neto e Jarbas
Bittencourt.
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constantes pelos corredores do Teatro Vila Velha à época de Auto-retrato aos 40 , até

pela análise da trajetória histórica daquela casa de espetáculos, como ditadura militar e

abuso de poder, despertaram no elenco da Novos Novos e na equipe de artistas-

colaboradoresa vontade de contextualizar e pesquisar esses temas após quatro décadas.

Então se juntou, em um mesmo projeto, dois desejos: homenagear os 40 anos do Teatro

Vila Velha e também falar do momento contemporâneo ao espetáculo que

imaginávamos fazer, com o planeta inseguro em meio a ditadores, terroristas,

extremistas e presidentes imperialistas. Nessa criação ressoariam ainda o impacto dos

ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 e, em seguida, os primeiros

bombardeios lançados pelos mesmos estadunidenses ao Iraque, em 20036.

Mesmo com temas tão concretos a serem pesquisados, essa nova construção cênica, a

terceira da companhia, estava alicerçada na busca de uma maior alegria em cena. Para

essa empreitada a companhia ampliou seu elenco de atores-aprendizes , que passou de

14 para 22 integrantes, todos agregados da montagem Auto-retrato aos 40 .

Na prática, essa nova cri ação seria experienciada por todos, atores-aprendizes e

artistas-colaboradores
7. Cabia aos artistas-colaboradores viabilizar cenário, figurino,

movimentação cênica, iluminação, interpretação, composição musical e dramaturgia

que refletissem o olhar infanto-juvenil sobre aqueles temas investigados. Como material

de apoio para a dramaturgia, textos e documentos sobre o Golpe Militar de 1964 e suas

conseqüências. A tirania observada em vários contos para crianças também foi

estudada, e nesse quesito foram lidos trabalhos do escritor inglês Lewis Carroll (1832-

1898), autor de Alice no País das Maravilhas (1865) e Através do espelho e o que Alice

encontrou lá (1872). As histórias de Lewis Carroll foram muito importantes não só pela

6 O 11 de setembro consistiu em uma série de ataques suicídas coordenados pela Al-Qaeda (rede terrorista com
ramificações mundiais, comandada pelo milionário saudita Osama Bin Laden), contra alvos civis nos Estados Unidos
da América. Na manhã desse dia, quatro aviões comerciais foram seqüestrados, sendo que dois deles colidiram contra
as torres do World Trade Center, em Manhattan, Nova York. Um terceiro avião, o American Airlines Flight 77, foi
direcionado pelos seqüestradores para uma colisão contra o Pentágono, no Condado de Arlington, Virgínia. Os
destroços do quarto avião, United Airlines Flight 93, foram encontrados espalhados num campo próximo de
Shanksville, Pensilvânia. Os atentados causaram a morte de 3.234 pessoas e o desaparecimento de 24. Em março-
abril de 2003 o presidente dos Estados Unidos da América, George Bush, inicia uma guerra contra o Iraque
reiterando que o objetivo era depor o presidente Saddam Hussein e tirar dele suas armas de destruição em massa.
(Disponível em www.terra.com.br/noticias/especial/terroreua/ Acesso em: 25 de fev. 2008)
7 À equipe de artistas colaboradores somava-se a coreógrafa Lulu Pugliese, o arte-educador Hamilton Filho e o
diretor musical Jarbas Bittencourt.Vide ficha técnica do espetáculo em anexo.



91

qualidade literária, mas também por serem representativas de um novo modelo, uma

proposta de quebra do ideário das histórias feitas para crianças. Há uma crueldade nas

rainhas desses contos, por exemplo, que explicita uma crítica aos desmandos dos

monarcas daquele período. Junto ao alegre nonsensse defendido pelo trabalho de

Carroll, suas observações sobre o poder, os poderosos e os que obedecem, foram de

grande valia para a criação cênica. Outra inspiração que encorpou todo esse processo foi

o filme psicodélico dos Beatles, Yellow submarine, produzido em (1969).

Além da posse de todo e sse material teórico, os atores participavam de aulas práticas

de música, corpo e improvisação e, junto ao dramaturgo, começavam a produzir um

vasto material de cenas e textos a serem experimentados. Criou-se um processo no qual

o dramaturgo assistia aos ensaios e enviava proposta de textos e personagens. Também

foi iniciado um processo de criação de figurino e cenário. Através da oficina de arte,

coordenada por Marcio Meirelles e Marisia Motta, o garoto Pedro Trindade8, então com

11 anos, assinou o figurino do espetáculo. Na execução desse figurino buscou-se o

máximo de fidelidade aos desenhos das roupas e acessórios das personagens,

sobressaindo o uso de cores fortes que contrastavam com a morbidez das cores cinza e

preta.

No dia 07 de novembro de 2004, Alices e Camaleões, terceiro texto da Companhia

Novos Novos, ganhou o batismo de palco com apresentação no Teatro Vila Velha. O

elenco se posicionou em entrevista9 à jornalista Claudia Lessa (jornal Correio da

Bahia), expondo suas opiniões relativas ao espetáculo. Para Raíssa Fernandes (então

com 14 anos): trata-se da história de um país que é tomado por um ditador. Tudo só

podia acontecer do jeito dele. Um dia, Alices e Camaleões se unem para salvar o lugar

dessa tirania. Já Léo Costa (então com 10 anos) argumenta que a peça é: sobre um

ditador que queria mandar no povo, mas quebrou a cara porque o povo unido pode

tudo mudar. Elaine Adorno (então com 13 anos) acrescenta: Ditadura = uma forma

dura de ditar. E os Alices e os Camaleões lutam pela liberdade . Gleiceane Cardoso

(então com 11 anos): eu acho que fala um pouco sobre o que os políticos fazem, dando

8 Esse fazer que privilegia a expressão infanto-juvenil gerou à Companhia Novos Novos indicações ao prêmio
Braskem de Teatro nas categorias melhor texto e espetáculo, ocorrendo pela primeira vez na história daquele prêmio
duas indicações de atores infanto-juvenis, Pedro Trinda de (pela concepção do figurino) e João Victor (na categoria
ator coadjuvante). Em anexo os desenhos de Pedro Trindade para a concepção do figurino de Mundo Novo Mundo.
9 Anexo cópia do artigo na íntegra.
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uma de amigos e depois transformam o mundo no que querem. Pedro Trindade (então

com 11 anos): os países ricos estão impondo sua vontade sobre os menos ricos e isso

está gerando guerras. Para Felipe Gonzáles (então com 16 anos), a passagem mais

expressiva em meu ponto de vista é a reunião da Fada Lagarta com o povo, que faz

com que todos se oponham à ditadura e mostrem que, “mais fortes são os poderes do

povo”. (LESSA, Claudia. Crianças se unem contra a ditadura da opinião. Jornal

Correio da Bahia, Salvador, 6 nov., 2004. Folha da Bahia, p.2.)

A história de Alices e Camaleões começa com uma comprovação: criança é muito, e

sempre, curiosa. Menino fuça daqui, menina fuça de lá, e não é que a garotada da Rua

do Beco descobriu uma passagem mágica para um sei lá que lugar?! Mas nesse mundo

extraordinário para onde vai a turma a encrenca está correndo solta. A rainha foi

retirada do poder, o General agora é General Presidente e tudo ali acabou ficando ainda

pior do que o ruim que já era. Com essa história, a companhia trouxe à cena mais um

trabalho composto por elenco de diferentes faixas etárias, situações sociais e de acesso à

educação e outras necessidades básicas à construção do ser humano

Passada a experiência de Alices e Camaleões, a Compahia Novos Novos novamente

voltou às discussões sobre qual a temática de sua próxima investida cênica. À época,

integrantes já adolescentes da Novos Novos se posicionavam defendendo a criação de

uma encenação que esboçasse seus posicionamentos em relação ao mundo. Esse núcleo

de atores-aprendizes encontrava-se com idades entre 14 e 18 anos, à época. Nesse

período de transição, a companhia foi selecionada para participar do Contacting The

World 2006, evento de intercâmbio artístico que priorizava a participação de jovens de

diferentes nacionalidades. O evento veio ao nosso encontro. Decidiu-se, então, realizar

aquela que seria a primeira montagem da Companhia Novos Novos dedicada a um

público adolescente, com idade um tanto maior do que a que costumava ser alvo das

nossas peças anteriores. Também por isso, o assunto a ser abordado foi cuidadosamente

escolhido para representar esse salto de perspectiva vivenciado pela equipe.

Durante seis meses, entre 2005 e 2006, o núcleo de adolescentes da Novos Novos

manteve contato constante com jovens realizadores de teatro de países como Ruanda,

Escócia, África do Sul, Filipinas, Nova Zelândia, Inglaterra e Índia. O objetivo do

intercâmbio era incentivar o protagonismo juvenil, estimulando o grupo a estabelecer
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parcerias e trocas artísticas com outras culturas através de correspondências via sedex e

internet. Foi nesse momento de maior contato com o outro que a língua passou a ser um

fator desagregador, pois alguns integrantes da companhia dependiam da disponibilidade

de outros para a tradução das tarefas e dos textos enviados, conteúdo em sua maioria em

inglês. Mas as experiências anteriores de criação não se mostraram em vão. Prova disso

é que já existia o entendimento no grupo de que cada processo de criação traçado pela

companhia buscava a experiência do novo, calcado em um trabalho de pesquisa e

respeito às diferenças.

Então aquele pequeno núcleo de sete adolescentes e a equipe de artistas-

colaboradores10 impuseram o seu fazer teatro, buscando levar em consideração as

adversidades e vantagens do contexto que a nós se apresentava. Nesta fase novamente

ficou claro para quem participava do processo que o trabalho em grupo, quando bem

conduzido, é um exercício de humildade e confiança, às vezes doloroso, mas também

muito divertido.

A primeira iniciativa foi usar a difi culdade de comunicação com o “outro” a nosso

favor. Novamente os estudos de Viola Spolin se mostraram importantes no processo de

criação. A sua técnica de Blablação, que consiste numa série de exercícios que visam a

fluência no discurso não linear, propiciando uma liberação dos padrões verbais, muito

contribuiu na criação de uma língua inventada, comum a todos no jogo de cena

(SPOLIN, 2000, p.110). Então improvisamos, artistas e elenco, e criamos cenas

utilizando a técnica da Blablação, partindo do princípio do uso daquilo que o corpo e a

voz encenam com a palavra; a palavra como símbolo de entendimento ou não. Nesse

sentido o uso da palavra nessa criação dramatúrgica não se restringiu ao seu alcance

signo-significado, ganhando também novas dimensões

A magia encontra-se, então, na fusão de múltiplas linguagens, cenografia,
iluminação, figurino, som, gestualidade e no próprio texto, que se prestam em
suas especificidades a se esvanecerem na composição do espetáculo, que ao
formar uma unidade estética, resulta em outra linguagem reconhecida como
teatral, que pode ser compreendida ainda como uma rede de combinações
convergentes e divergentes de elementos sígnicos e artísticos. Pois ao envolver
outras artes, o teatro produz uma polissemia que possibilita a compreensão de
um mesmo espetáculo por espectadores de contextos sócio-culturais e
demandas estéticas diferentes. Tal condição explicaria o teatro como uma

10 Anexo ficha técnica do espetáculo Alices e Camaleões.
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instância que permite a universalidade da arte, manifestada através da
experiência sensível que não se encarcera em parâmetros e interpretações
conclusivas. (ROUBINE, 1998, p.77).

Essa configuração implica em que a arte teatral, ao funcionar como linguagem, produz

um sentido conotativo, criando um vínculo com o espectador que se dispõe, numa

atitude de cumplicidade, a participar da transfiguração de uma dada realidade. Nessa

perspectiva, Diferentes iguais, a nova peça, trata da intolerância e da tolerância, do

respeito aos costumes, às crenças, às diferenças apresentadas pelo outro. Para falar de

tema tão complexo, buscou-se um espetáculo que fosse fortemente simbólico e cujo

entendimento extrapolasse as fronteiras da língua. Texto, música, coreografia, cenário,

figurino, iluminação, tudo, como é costume nos trabalhos da companhia, foi

dimensionado para as particularidades de um elenco formado exclusivamente por

adolescentes. Na função de encenadora deslumbrei nesse processo a possibilidade de se

discutir com os autores uma proposta que estruturaria a criação do texto. A idéia era

propor uma prática oposta a que havíamos exercitado, até então, nos processos

anteriores, ou seja, nesta nova criação o texto seria apresentado já “pronto” ao elenco,

que improvisaria a partir dos estímulos despertados pelas cenas. E assim se deu o

desenvolvimento desse novo trabalho. Quarto espetáculo da Companhia Novos Novos,

Diferentes iguais foi escrito por Fábio Espírito Santo e Edson Rodrigues. Estreou em 17

de julho de 2006, dentro da programação do Contacting The World, evento que se

realizou na cidade de Manchester/Inglaterra. Sobre o projeto, opina um dos

dramaturgos, Fábio Espírito Santo

...foi um texto escrito a quatro, oito, dezesseis... muitas mãos, pois, além da
minha parceria com Edson, que já havia escrito outros textos para a
companhia, nós dois tivemos a fundamental orientação de Débora Landim, que
nos dava os rumos, e a contribuição incalculável dos meninos e meninas da
Novos Novos, para quem o texto foi carinhosamente escrito. Como princípio
do processo, nos foi proposto o tema intolerância, questão muitíssimo delicada
e de uma atualidade ímpar mas, sobretudo, bastante necessária para voltarmos
os olhos e ouvidos em prol de uma reflexão dos dias de hoje. Depois de
levantarmos algumas possibilidades, optamos por construir pequenas cenas
que, à priori, não teriam ligação, mas que por fim formariam um grande
mosaico sobre o assunto. Durante o processo de montagem, umas cenas foram
reescritas, algumas cortadas e outras habilmente recriadas pela encenação, em
um grande e prazeroso laboratório para qualquer dramaturgo que escreve e vê,
imediatamente, o seu trabalho na boca do ator. Um trabalho coletivo com toda
a força que esta palavra possa significar. (RODRIGUES, 2007, p.19).

A idéia da encenação era mostrar, de forma lúdica e simbólica, que muitas vezes

somos atores de uma realidade que nos coloca como vítimas e algozes de
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acontecimentos horrendos. Em Diferentes iguais tudo se desenrola no local das

extravagâncias, das revelações hiperbólicas: o circo. Nos bastidores deste circo

imaginário, que ora escancara seu cotidiano ao público, ora mostra a ele a sua cena

ensaiada, vão se desenrolando acontecimentos que buscam explicitar a atual condição

humana.

O dramaturgo Edson Rodrigues promoveu algumas rodas de diálogo com os atores,

nas quais foram identificados os caminhos para o processo de criação do texto. Sobre

isso, ele escreveu: Nosso mundo é complexo e cheio de nuanças a serem levadas em

conta. Quem é hoje discriminado, lá na frente, não poucas vezes, discriminador é. A

história do mundo está cheia de exemplos que demonstram isso. O que se torna

necessário é um novo enquadramento, onde as diferenças sejam respeitadas e se

procure a construção de uma sociedade na qual o respeito seja o Norte a ser seguido.

Um momento, um lugar onde todos possam opinar, os que vivenciaram e os que pensam

sobre o tema, e respostas sejam encontradas nesta troca de idéias e experiências.

(RODRIGUES, 2007, p.16-17).

Com esta peça, a Companhia Novos Novos expandiu suas fronteiras artísticas e

satisfez o desejo de adicionar a seu repertório um espetáculo direcionado ao público

juvenil. Nas rodas de diálogo realizadas durante todas as fases do projeto, muitas

questões foram elencadas, no intuito de clarificar a temática proposta e trazer à baila

impressões do elenco a respeito do processo. Essas indagações são expostas pelo elenco

em matéria jornalística que antecedeu a estréia de Diferentes iguais11

Os primeiros espetáculos foram mais simples, mais fáceis de assimilar, mesmo
porque eu não era muito ciente da realidade. Hoje, com um pouco mais de
maturidade, posso perceber o quanto foi lucrativo vivenciar todas essas
construções. Muitos dados foram se adicionando ao meu vocabulário e
experiência de vida. (Felipe Gonzales, 18 anos)

Minha visão de mundo mudou completamente. Hoje eu sei questionar o que
está acontecendo com a nossa realidade. Isso ficou mais claro para mim
quando passamos a discutir a intolerância. Viver é saber reconhecer quando
você está errado. É saber ser humilde, mas também contestar quando acha que
está certo. (Jamile Menezes, 16anos)

11 Anexo cópia do artigo.
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A cada experiência, vou adicionando coisas no meu modo de ver e pensar.
Nesta nova experiência, tenho certeza de que entrei em um caminho totalmente
diferente. Aprendi muito além do que o espetáculo pode me ensinar, aprendi
com situações da vida, da realidade. Este espetáculo fala do que eu quero.
(Elaine Adorno, 15 anos)
(CASTRO, Daniela. Intolerância, nem de brincadeira. Jornal Correio da
Bahia, Salvador, 19 agost, 2007. Folha da Bahia, p.1.)

Depois da experiência com Diferente iguais, apenas com sete atores em cena, era

importante para o grupo realizar um espetáculo que fizesse voltar a palco todo o seu

elenco. A proposta era construir um espetáculo que mesclasse elenco antigo com novas

crianças. Desse querer surge a encenação do texto Ciranda do medo, de Sonia Robatto,

o que de certa forma é uma volta às origens da Companhia Novos Novos. Afinal foi a

partir da montagem de um texto de Robatto, Pé de guerra, em 2000, como foi mais

detalhadamente exposto no capítulo II, que surgiu a idéia de se montar no Teatro Vila

Velha uma companhia formada apenas por crianças e adolescentes.

A história de Ciranda do medo é a seguinte: a mando do Dono do Medo, um

personagem passa a deixar todo mundo apavorado em uma pequena cidade. É o Medo,

que faz com que o rato trema só de pensar no gato e que o gato tema o cachorro e que o

cachorro fique apavorado ao ver o leão e assim lá vai a história. Mas um dia, todos

percebem que para acabar com essa ciranda interminável, algo devia ser feito.

A busca pela qualidade artística dos trabalhos, preocupação constante da Novos

Novos, fez-se presente no novo projeto; mas também foram procuradas outras pitadas

de ousadia e novidade, necessárias ao crescimento de um grupo fixo de teatro, com

repertório em formação. Pela primeira vez, a partir desse novo trabalho, crianças com

até 5 anos de idade compõem o núcleo de atores-aprendizes da companhia. O processo

de construção desse espetáculo possuía, além dos pequenos intérpretes em cena, outra

característica fundamental. O texto, diferente dos anteriores, não seria uma construção

inédita, como era a forma que estávamos acostumados a trabalhar.

Por essas e outras particularidades, incluo neste estudo uma reflexão mais detalhada

sobre a construção de Ciranda do medo. Proponho aqui um ponto de intersecção neste

estudo. Até aqui foi analisado o processo de criação da Companhia Novos Novos, que

tem em seu histórico uma série de encenações a partir de textos inéditos. Aqui incluo o
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contraponto, a primeira experiência de levar à cena uma história já existente, no caso

Ciranda do medo, texto já publicado, em formato de conto, por Sônia Robatto.

Buscarei então revelar as engrenagens e os mecanismos de construção que permeiam

essas duas possibilidades: fazer-se teatro com crianças e para crianças a partir de textos

inéditos e criados a partir do desenvolvimento participativo de um processo; fazer-se

teatro com crianças e para crianças tendo como ponto de partida uma história já

existente, que claro tem modificações durante os ensaios, mas chega ao processo já com

uma espinha dorsal delimitada. Não se trata, aqui, de saber que importância deve ser

atribuída aos diferentes processos de construção, mas sim oferecer um estudo mais

pormenorizado de cada uma dessas possibilidades, tendo como referência as

experiências da Companhia Novos Novos.

III.II Alices e Ciranda

Os espetáculos Alices e Camaleões (2004) e Ciranda do medo (2007) são objetos de

uma análise que pretende tomar como referência dois processos de construção de

espetáculos: um que priorizou a encenação de um texto inédito; o outro, construído a

partir de um texto não inédito. Em ambos, o texto não foi um universo fechado em si

mesmo. Os percursos de criação, embora diferenciados, revelam que, uma vez

respeitadas certas condições, o poder do texto (isto é, do autor) sobre sua obra não

resulta em castração do poder criador do encenador. Na Companhia Novos Novos é

práxis em processo criativo de um novo espetáculo submeter o texto, ou fragmentos

dele, à prova dos ensaios, remanejando-o constantemente no decorrer do trabalho com

os atores-aprendizes e artistas-colaboradores. Numa análise relativa ao teatro

contemporâneo, o professor e crítico Marvin Carlson (1997) menciona que o

dramaturgo deve ver o ator não como um intérprete, mas como um colaborador, e seu

problema principal é como favorecer essa colaboração. (op.cit. p.357).

Talvez essa prática criativa instigue a se guinte pergunta: quem é o criador do texto?

A resposta focada na experiência da Companhia Novos Novos, na encenação de textos

inéditos ou não, aponta para o autor, sem dúvida; mas não só para ele. O ator e a
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coletividade em que ele se insere, leia-se Companhia Novos Novos, participam da

elaboração do texto, desenvolvendo um amplo trabalho de improvisação inspirado em

tema(s), roteiros ou em indicações técnicas. O texto não é um produto acabado no qual é

proibido tocar. Ele é, portanto, criado a partir de um conjunto de regras estabelecidas

entre autor, encenador, atores-aprendizes e artistas-colaboradores. Dessa maneira,

trata-se a concepção do texto dramático não mais como uma “obra”, mas como aquilo

que os anglo-saxões chamam de work in progress, um trabalho aberto, transformável. E

a preposição mais adequada para esse gesto mutável de leitura é justamente a locução a

partir de.

De acordo com Jacques Derrida, cita do por Nascimento (1999, p.21), uma leitura a

partir das zonas em geral menos privilegiadas do texto - de suas margens, das notas, dos

títulos, das epígrafes, das referências intra-, inter- e extratextuais - estimula a análise de

que toda leitura é desde sempre repetição, reinstauração de um texto em face de outro

que o precede, e esse outro se colocando numa seqüência ou numa rede de outros ainda

mais “originais”. Nesta seqüência produtiva-criativa nunca se encontra o texto primeiro,

numa atividade sem fim. Enquanto tecido, existe sempre um novo fio a ser puxado,

mesmo no texto mais supostamente já lido.

Assim, imerso nessa rede de fios, o au tor-dramaturgo entrosa-se no trabalho coletivo,

propondo soluções textuais aos problemas que se apresentam, dando forma ao que é

esboçado nas improvisações e nos ensaios. Também faz adaptações no texto adotado

como ponto de partida, não mais somente ao sabor de sua inspiração, mas atendendo às

necessidades do encenador, da equipe de artistas-colaboradores e dos intérpretes.

Nessa prática de construção dramatúrgica “não se joga para escrever, mas se escreve é

para jogar de novo e melhor”. (RYNGAERT, 1981, p. 147). Tudo fica por reinventar-

se de forma contínua, à semelhança do que ensina o livro do Tao: uma via se abre na

medida do passo seguinte.

Um texto só é um texto se oculta ao primeiro olhar, ao primeiro que ver, a
lei de sua composição e a regra de seu jogo. Um texto permanece, aliás,
sempre imperceptível. A lei e a regra não se abrigam no inacessível de um
segredo, simplesmente nunca se entregam, no presente, a nada que se possa
de maneira rigorosa nomear uma percepção. (NASCIMENTO, Evandro,
1999, p.21)
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Em 2004, a Companhia Novos Novos começou um terceiro espetáculo. Esse trabalho

tinha como proposta agregar mais pessoas no elenco, mantendo a equipe de atores–

aprendizes que já existia e os artistas-colaboradores. Seguindo o caminho das

produções anteriores, Imagina só... Aventura do fazer (2001) e Mundo Novo Mundo

(2003), o primeiro passo seria escolher o tema a ser investigado. Naquela ocasião,

pulsava homenagear os 40 anos do Teatro Vila Velha (1964-2004), em circunstâncias

nas quais cabia falar de prepotência, abuso de poder de quem supostamente tem o poder

ou ele representa, dificuldades no convívio social.

Na verdade essas propostas de temas vieram à tona nas rodas de diálogo devido a

origem do Vila Velha, do fato do seu nasc imento estar relacionado ao golpe militar

imposto ao Brasil em 1964. Apesar de predominar temas tão reais, todos, encenador,

elenco e colaboradores, almejavam construir um espetáculo colorido, dinâmico e lúdico.

E falar de ludicidade é falar em prazer, emoção, imaginação, criatividade, sensibilidade,

vivência da corporeidade. Mas o exercício da racionalidade pode ser lúdico também, e

uma companhia que possui elenco de crianças e adolescentes tem que saber que os seus

projetos precisam ser educativos desde sua criação, no processo junto ao seu elenco.

Afinal, todos têm que estar bem embasados para defender, no palco, as opiniões e

contestações oferecidas pelo grupo ao público.

Assim, o primeiro estímulo criativo da futura montagem veio através da literatura, dos

textos do escritor inglês Lewis Carroll (1832-1898), Alice no País das Maravilhas e

Através do espelho e o que Alice encontrou lá, além da observação cuidadosa das

ilustrações de John Tenniel no livro Alice, edição comentada, que reúne as duas

histórias de Carrol. Como o conjunto dos textos de Lewis Carroll possui mais algumas

centenas de páginas, coube ao dramaturgo Edson Rodrigues apresentar essas histórias

ao elenco de forma resumida e não enfadonha. Neste caso, a opção foi à construção de

resumos literários apresentados junto com os lúdicos desenhos de John Tennil. Já os

integrantes do elenco que tinham idade suficiente para a fruição do texto, tiveram

contato com a obra de Carroll na íntegra. Em seguida vieram as improvisações feitas a

partir das primeiras páginas escritas para o novo texto. Esses escritos iniciais sugeriam a

criação de dois mundos, real e imaginário, sendo que os temas investigados se

desenvolveriam mais profundamente no mundo imaginário.
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Mas foram o filme e o livro Yellow Submarine12, dos The Beatles, que impulsionaram

toda a criação dramatúrgica. De posse desse material pude constatar que seria possível

dizer com clareza, sem medo, tudo que importa realmente ser dito à criança sobre os

temas propostas naquela ocasião (prepotência, abuso de poder e dificuldades no

convívio social) sem abrir mão do aspecto lúdico, do faz-de-conta. Para isso era preciso

não apenas cuidar da história a ser contada em si, mas também da forma de apresentá-la,

trazendo informações e cadência que viessem a atrair as crianças que assistiriam à peça.

O texto de Yellow submarine tem algumas passagens que serviram para a equipe da

Novos Novos como inspiração para essa busca

Era uma vez - ou duas, talvez ... – um paraíso (quase) terrestre chamado
Pepperland. Tudo ia bem até que um dia os maldosos Azuis invadiram esse
maravilhoso mundo, deixando-o sem cor e sem som. Mas os Beatles
navegaram até lá, num submarino amarelo, para levar a paz e a música de volta
a Pepperland. (NUNO, 2004, p.1)

De posse dessas duas fontes inspiradoras, Alice de Carroll e a história do psicodélico

país Pepperland dos Beatles, dramaturgo e encenadora somaram seus trabalhos aos

quereres do elenco, que naquele momento desejava construir um espetáculo pontuado

pelo colorido, dinamismo e ludicidade. Esse somatório inspirou a criação de cenas

focadas na existência de um grupo de garotos e garotas, moradores do Beco do Buraco,

que descobre uma passagem para o País do Buraco do Beco, conforme descrito logo na

primeira cena

Longe, bem longe, foi construído um lugar estranho e ao mesmo tempo
fascinante, dentro da terra e mesmo assim repleto da luz do Sol, onde as
crianças vivem aventuras fantásticas e dos mais diferentes tipos. Um dia, por
força da magia que move o universo, um enorme buraco passou a unir os dois
mundos: o nosso, real, onde a gente tem que escovar os dentes e comer
beterraba; e aquele outro mundo, o da imaginação e do sem limite.
E logo onde é que esse buraco foi ficar? Bem no Beco, um fundo de prédios
meio sem graça, onde as crianças do lugar gostam de brincar. É nele que
começa a nossa história. (RODRIGUES, 2005, p.82)

CENA I

(Você conhece o País do Buraco do Beco?)

(Luz em resistência passa a mostrar duas casas, uma de cada lado do palco. Carla vai até

uma das casas, onde Emília e Guiguinha conversam com a mãe delas. Carla entra, beija a

12 O livro Yellow submarine , inspirado no filme psicodélico dos Beatles, foi publicado em língua portuguesa em 2004
pela Editora Melhoramentos, segundo acordo com Walter Books Ltda. (NUNO, 2004)



Foto: Marcio Lima / Espetáculo Alices e Camaleões, 2004. Elenco da Companhia Novos Novos
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mãe das duas colegas e as três saem para brincar. Da outra casa sai Bocão, depois de se

despedir da mãe. Entram em cena, também, Vareta e Fabão. O grupo conversa um pouco

entre si)

Carla e Guiguinha - Não pode entrar?
Emília - E por que menina não pode entrar nesse país aí diferente?
Bocão - Porque nós descobrimos o caminho que vai dar nele e nós decidimos que vai ser assim,
sem meninas, e pronto.
Carla - Um mundo sem meninas?
Vareta - Não, não, não. Lá tem meninas, um monte delas, mas elas são diferentes, são
Camaleões.
Fabão - É, Camaleões, é assim que o povo de lá é chamado.
Bocão - O que a gente não quer é levar mais meninas pra lá.
Carla e Guiguinha - Camaleões?
Emília - País do Buraco do Beco?
Carla - Vocês estão é doidinhos mesmo, viu!?
Bocão - Tá vendo aí, eu bem que disse pra não contar nada pra meninas. Elas não acreditam
mesmo.
Vareta - Pois saibam que é assim sim, como eu disse, com Camaleões e tudo.
Guiguinha - E por que o povo de lá se chama... Camaleões?
Vareta - Ah, por que, por que, por que... Quantas perguntas... Depois vocês vão ficar sabendo...

(As três meninas saem de cena)

Bocão - Ufa, foi por pouco.
Vareta - Tudo bem, gente, elas já foram, estamos em cima da hora.
Fabão - Não há mais tempo a perder.

(Com iluminação, foco faz um enorme buraco no palco)

Vareta - Ok, turma, é um, dois, três e já.

(Meninos pulam no círculo. Foco se desfaz como se meninos tivessem ido para um outro

lugar, uma diferente e fantástica dimensão)

Em meio às rodas de diálogo r ealizadas entre equipe de atores e artistas-

colaboradores sobre o que é uma ditadura e o que pensa um ditador, foi-se

configurando o texto Alices e Camaleões, discutindo aspectos do mundo atual, onde

muitas vezes o justo é calado pelo que impõe, pelo que detém o poder, sendo essas

questões transpostas para um mundo diferente, onde a poesia tem poderes mágicos e o

tempo corre na velocidade da imaginação. Nesse mundo povoado por Camaleões e

visitado por Alices, como narra fragmentos de textos transcritos abaixo, a rainha foi

retirada do poder, o General agora é General Presidente e tudo acabou ficando ainda

pior do que o ruim que já era.



103

CENA V

(Quem vem de fora é Alice!)

Vareta - Ei, turma, ainda bem que vocês vieram.
Encrenca - Que ainda bem que nada. Esse monte de gente, quer dizer, de coisas esquisitas, já
está me deixando nervosa. Afinal de contas, que raio de lugar é este?
Bocão - Ah, isso é fácil: é o País do Buraco do Beco!
Emília - E como é que vocês fizeram aquela passagem pra gente vir lá da nossa rua pra aqui?
Vareta - Aquela passagem sempre existiu.
Fabão - Antes, o nosso bairro era uma imensa floresta e a passagem pra este lugar ficava no oco
de uma grande árvore.
Bocão - Derrubaram a árvore e todas as plantas, mas a passagem ficou lá. E nós a descobrimos.
Guiguinha - E por que ficam nos chamando de Alices?
Fabão - Puxa, gente, passagem, oco de árvore, queda pra um mundo esquisito, Alice...
Todas as meninas - Eeee...
Vareta - De detetives vocês não têm nada mesmo, he im? Aqui é o antigo País das Maravilhas,
onde a Alice caiu quando seguia aquele coelho apressado.
Emília - Alice no País das Maravilhas...
Fabão - É isso aí, tá diferente, muito tempo passou e coisas aconteceram, mas é aqui mesmo.
Bocão - É o mesmo lugar. Só mudou de nome.
Encrenca - Então é por isso que nos chamam de Alices?
Vareta - É isso mesmo. Para eles, quem vem de fora é Alice, sempre. E eles são os Camaleões.
Guiguinha - Por quê?

CENA XII

(Os melhores atores do reino!)

Fada Lagarta - Vejam, são os melhores atores do reino!
Encrenca – Mas não é possível!
Guiguinha – Vocês de novo?!
Fada Lagarta – Vocês já se conhecem?
Mônica – Claro. Foram eles que nos entregaram ao General Presidente.
Vareta – É, mas já nos pediram desculpas e está tudo bem. (Para Emília) Ou você quer que
essa turma comece a chorar de novo, heim, heim?
Tic-Tac - Depois que o General Presidente assumiu o poder, não conseguimos mais fazer as
nossas peças.
Dois - O General Presidente não gosta de teatro.
Três - Ele não gosta de qualquer tipo de arte.
Guiguinha - E por quê?
Dois - Diz que é perigoso.
Tic-Tac - Ele tem medo que o povo se revolte contra ele, por isso não quer que o povo aprenda
a ver o mundo pelos olhos da alma.
Um – Por isso nós viramos os pintores do País do Buraco do Beco.
Três – Foi um castigo. O General Presidente sabe que é muito triste pra gente fazer todo o país
ficar cinza.
Dois – Logo nós, que gostamos tanto da alegria.
Três – E de todas as cores.
Fada Lagarta – É verdade. O nosso povo gosta de festas e a arte é muito valorizada por todos.
Por isso nos chamam de Camaleões.
Guiguinha – Como assim?
Fada Lagarta – O Camaleão é um bicho que consegue mudar de cor quando precisa. Ele pode
se transformar.
Tic-Tac - É como um artista, que se torna gigante quando realiza o seu ofício.
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Fada Lagarta – Por isso o nosso povo é Camaleão, ou era, sei lá, agora as coisas estão tão
diferentes.
Fabão - Mas vamos consertar tudinho o que está errado por aqui. Venham que eu vou contar o
meu plano.

O processo de criação do texto Alices e Camaleões durou seis meses e tornou-se

marco de colaboração coletiva na companhia, pois registra aspectos de um momento de

abertura e comunhão com o novo, numa experiência criativa com constante troca de

informações entre autor, encenadora, elenco, diretor musical, coreógrafa, assistentes,

iluminador, cenógrafo e figurinista.

Para ambientar e vestir os personagens o meu trabalho não passa
necessariamente pelo texto já pronto como se faz normalmente, e sim pela
idéia de como será esse personagem. e onde ele estará ambientado. Quem sabe
eu possa afirmar que passe pela idéia geral de como vai ficar a peça pronta.
Sempre me imagino como uma personagem da peça a ser montada, como
anda, fala, como se relaciona com os outros personagens, como se veste e se
relaciona com o ambiente onde está inserido. Fico imaginando que as crianças
e os adolescentes pensam e sentem da mesma forma que eu. A partir daí parto
para a construção do trabalho. Fiz a assistência de figurino de Alices e
Camaleões, que teve processo semelhante ao de Imagina só... (desenhos feitos
pelas crianças). Dessa vez não fui eu quem aplicou a dinâmica, mas
acompanhei a confecção desde a escolha dos tecidos ao fazer das sapatilhas.
Foi muito prazeroso discutir com Pedro, ator e autor do figurino, como ele
imaginava que fosse cada detalhe, pois o desenho era muito linear para ser
entendido sem ser discutido; no mínimo esse processo foi divertido. Com as
costureiras o processo não foi tão diferente da minha relação com Pedro, pois,
eu tinha que sinalizar cada detalhe do desenho para que elas entendessem. Às
vezes eu tinha vontade de que elas fossem crianças para que eu pudesse
conversar sobre o figurino mais facilmente. (Marísia Motta, artista-
colaboradora da Companhia Novos Novos desde 2001, figurinista e
cenógrafa)

Todos dialogavam muito entre si, respeita ndo a criança como integrante ativa naquela

equipe e não mera espectadora acrítica ao processo de criação e encenação de um texto

inédito para teatro. Confrontado com os temas pertinentes à nossa inspiração principal, a

época de ditadura no Brasil, Victor Porfírio, ator-aprendiz da companhia, relata que o

que aos 10 anos começou ainda com tons de brincadeira, passou a se tornar algo mais

amplo e com uma exigência muito maior de mim. A partir de toda essa caminhada é

que se construíram a minha personalidade e caráter atuais. Na mente surgiram várias

discussões e questionamentos. Raíssa Fernandes, também atriz da Novos Novos,

lembrou na ocasião desses ensaios: comecei a freqüentar o Vila com 10 anos, era uma

criança. Aprendi muito durante esse tempo e continuo aprendendo a fazer teatro e




