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crescendo como pessoa. Amadurecemos juntos.. .a forma de ver a realidade que

vivemos mudou para mim ao longo desses anos. (CASTRO, Daniela. Fala, garoto.

Jornal Correio da Bahia, Salvador, 19 agost, 2007. Folha da Bahia, p.1.)

Mas se por um lado a companhia instiga os seus intérpretes a se posicionarem em

relação aos temas abordados nos seus espetáculos, existem algumas questões

relacionadas aos textos criados pela Novos Novos que suscitam discussões. Haveria

uma faixa etária para a assistência aos espetáculos, já que cada criança vê, aprende e

percebe de maneira diferenciada? Seria aquele tema escolhido para Alices e Camaleões

pertinente ao universo infantil? Ficaria a criança (tanto os atores-aprendizes quanto o

público) satisfeita com a abordagem daquela temática? Faz parte de seu mundo de

preocupações? O fato é que ainda há a idéia de que para as crianças só alguns temas

devem ser trabalhados, e essa forma de se entender a apresentação do mundo às novas

gerações, em contraponto com o apresentado em Alices e Camaleões, gerou repercussão

na mídia.

....optar por temas tão complexos é corajoso, mas também tem seus riscos. Fica
a dúvida para que faixa etária o espetáculo está direcionado. Talvez para o
público juvenil, capaz de entender melhor as metáforas e as muitas associações
do espetáculo. É difícil para os pequenos captar certas referências à ditadura
militar ou mesmo a idéia que serve como ponto de partida para a peça,
emprestada de Alice no País das Maravilhas. Para eles há bons elementos
lúdicos: a trilha sonora executada por uma banda ao vivo e o figurino do
pequeno Pedro Trindade... (PEREIRA, Ana Cristina. Sem medo de ser
politizado. Jornal Correio da Bahia, Salvador, 26 nov., 2004. Folha da Bahia,
p.2.)

Em suma, o texto Alices e Camaleões tinha como desafio criar um ambiente favorável

onde se desse o encontro e o confronto entre diversidades representadas pelo conteúdo

do texto e a necessidade de ludicidade existente em trabalhos direcionados à criança.

Tarefa nada fácil tratar da repressão, do autoritarismo e da tirania com a

responsabilidade e a leveza necessárias em um trabalho para crianças. Áquela época, o

caminho encontrado foi construir este texto dentro de um viés colaborativo, com uma

constante abertura para as opiniões dos artistas-colaboradores e também dos atores-

aprendizes. Só assim, nos ensaios, poderíamos perceber até que ponto uma cena, uma

fala, estaria dentro do contexto do universo infantil. E assim foi feito.
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Em contrapartida, em 2007 a Companhi a Novos Novos opta pela montagem de um

texto não inédito, no caso Ciranda do medo. Este espetáculo percorreu caminho oposto

ao das experiências anteriores do grupo residente do Teatro Vila Ve lha, pois a autora do

texto, Sonia Robatto já havia publicado a história em livro, lançado junto a um

compacto de vinil, em 1981. Em 2005, Sonia convidou a companhia a levá-lo ao palco.

Essa proposta demorou dois anos para ser concretizada, já que o grupo encontrava-se

centrado na realização do seu primeiro espetáculo juvenil, Diferentes iguais (2006),

composto por elenco de adolescentes, e em Ciranda do medo havia a necessidade de se

ter crianças no elenco, para a composição das cenas. Então, assim que foi retomado o

projeto Ciranda do medo, abrimos vagas para que outras crianças entrassem no elenco

da Novos Novos.

Em janeiro de 2007, durante a oficina de teatro para crianças ministrada por mim e

integrantes da Novos Novos, 80 participantes lotaram a sala-de-aula do Teatro Vila

Velha. Esses alunos tinham idades entre 5 e 12 anos, a maioria entre 5 e 8 anos, e aquela

oficina sinalizava o início da caminhada do texto de Sonia Robatto para o tablado. Mas

como seria criar um espetáculo a partir de uma história já formatada, com personagens e

situações já (pré)existentes? Talvez até, pensaram alguns da equipe, estivéssemos

prestes a ingressar em um processo mais rápido e fácil, uma vez que a história já existia

e cabia à encenadora “apenas” adaptá-la.

Em março de 2007 iniciou-se o processo de ensaios de Ciranda do medo. O primeiro

passo foi incorporar 11 crianças da oficina de teatro ao elenco da companhia, na função

de estagiários, perfazendo um total de 40 pessoas no elenco do grupo. Os passos

seguintes conduziriam à composição de personagens e de cenas. Outro fato novo nesta

encenação era o tempo que tínhamos para a realização da montagem. Seriam três meses,

pois o projeto contava com o patrocínio da FUNARTE - Fundo Nacional das Artes,

através do Prêmio Miryam Muniz de Teatro, com pauta marcada para estréia do

espetáculo em junho. As experiências anteriores dos quatro textos até então encenados

pela Companhia Novos Novos tiveram períodos de criação e ensaios maiores, variando,

cada uma das montagens, entre 6 e 9 meses. Mas o desafio foi aceito, pois existia a

crença de que o processo de criação seria mais rápido.
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Muitas leituras do texto foram realizadas junto ao o elenco. A estratégia adotada

privilegiava a atividade em grupo, pois não poucos dos novos integrantes, ainda

pequeninos, não sabiam ler. Naquele instante, buscava-se a opinião deles sobre o tema

abordado pelo texto e, através de desenhos e depoimentos, eles esboçavam seus

sentimentos. Resolvi produzir uma atividade, construindo desenhos em cartazes. Neles,

cada criança expunha o que havia percebido de importante na história e depois

explicava suas impressões e seu respectivo desenho aos colegas. Seguem algumas frases

retiradas dessas apresentações.

Às vezes o medo parece ser do tamanho de um elefante, mas se agente reparar bem, ele é do
tamanho de um ratinho. (João Victor, 16 anos)

Os produtos contra o medo só aumentam o medo. (Lucas Carvalho, 15 anos)

O medo é um escuro por dentro. (Joana Trindade, 11 anos)

Há várias faces para o medo. (Uiliames Souza, 12 anos)

Medo de enfrentar o medo. (Larissa Libório, 11 anos)

Os dois lados do medo: dia e noite. (Maiara Santos, 11 anos)

Medo do desconhecido. (Tom Costa, 9 anos)

Não tem hora pra ter medo. (Gabriel Arthur, 6 anos)

Todo mundo quer se livrar do medo. (Jorge da Silva, 13 anos)

Existem diversas possibilidades de medo; cada um com seu medo. (Thierry Gomes, 17 anos)

De posse desse material, propus ao el enco a construção de um grande painel,

ilustrando desenhos e frases. O resultado foi um trabalho em cores claras e desenhos

ricos em ludicidade, apesar do tema, à primeira vista, ser sombrio. Através dessas

atividades definiu-se que a leveza sobressairia na concepção de cenário e figurino de

Ciranda do medo. Apenas dois personagens estariam na contra-mão dessa concepção: o

Medo e o Dono do Medo.

A primeira coisa que pensei sobre o figurino de Ciranda do medo foi que não
queria nada parecido com os bichinhos da propaganda da Parmalat e que não
seria um figurino com cores escuras. Conversei com Débora, encenadora da
peça, e ela também não gostaria que nada fosse dessa forma. Fui pensando:
Como as crianças representariam os bichos da ciranda sem estarem vestidas de
bichos? Durante o processo de montagem e conversando com Débora, a



Foto: Marcio Lima / Espetáculo Ciranda do medo, 2007. Elenco da Companhia Novos Novos
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mesma me disse uma frase que para mim foi básica: “São crianças brincando
de bichos, pronto!”. Daí surgiu à idéia. Os acessórios, como chapéus com
ratos, lobos, elefantes, orelhas de cachorro, etc, as roupas situadas em
diferentes épocas, não muito distantes da nossa, décadas de 40, 50, 60, 70 e 80,
solucionaram a questão. Não poderia perder de vista que o medo faz parte da
vida humana. Começa aí a minha luta para tentar convencer a autora do texto
de que o figurino poderia ser da forma que eu estava pensando e que a diretora
estava concordando. Sonia Robatto, autora, já tinha uma idéia pré-concebida
de como seria o figurino da peça quando convidou a Novos Novos para montar
o espetáculo, e a idéia inicial de Sônia fugia um pouco da maneira como
vínhamos trabalhando nos espetáculos anteriores... (Marísia Motta, artista-
colaboradora da Companhia Novos Novos,.figurinista e cenógrafa)

Mais uma vez percebe-se, agora nesta análise, que cada processo criativo da

Companhia Novos Novos trás em si características próprias. Se já se tinha o texto, e

consequentemente seus personagens e situações estavam determinadas, porque o núcleo

de atores estava querendo investigar a caracterização dessas personagens e definição do

espaço? Seriam resquícios dos processos anteriores de colaboração coletiva? Foi a partir

desse tipo de questionamento que o texto Ciranda do medo começou a ser instrumento

de pesquisa, e assim foi lido, relido, desenhado, refletido, comentado.

No decorrer das improvisações das cenas alguns atores-aprendizes demonstravam

insatisfação com o conteúdo do texto original, sinalizando que a história precisava ser

(re)formatada pela Companhia Novos Novos para que o espetáculo trouxesse as

características desse grupo. Se no texto original a história girava em torno do

personagem Medo, nas improvisações o Dono do Medo era quem dominava a cena. Nas

práticas anteriores já se tinha descoberto que uma montagem com crianças só funciona

quando elas possuem propriedade de todo o contexto. Então, como encenadora, resolvi

criar algumas novas cenas e inverter a ordem do texto, dando destaque ao Dono do

Medo, conforme se percebe na exposição das duas passagens abaixo: primeiro, o texto

original; em seguida, o encenado:

A ciranda do medo / Texto original / In ício da história

Narrador - Era uma vez um rato.

Era muito medroso!

Não saía de casa.

Tinha um medo sem fim!

Rato - O gato é tão perigoso!
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Narrador - E o medo do rato inventava

mil gatos, de todas as cores,

brancos, pretos, amarelados.

Gatos mal-assombrados,

cheios de dentes, de unhas, de olhos

Cheios de pulos-de-gatos!

Narrador - Era uma vez um gato.

Era muito medroso!

Não saía de casa.

Tinha um medo sem fim!

Gato - O cachorro é tão perigoso!

Narrador - E o medo do gato inventava

montes e montes de cachorros,

magros, gordos, peludos, fofos,

todos muito fortes e bravos,

que latiam, uivavam!

Narrador - Era uma vez um cachorro...

A proposta do texto original era dar conti nuidade à história, apresentando toda a cadeia

de animais envolvidos na ciranda. Essa se inicia com o rato, que treme de medo do gato,

que tem medo do cachorro, que teme o lobo, que tem medo do leão, que teme o homem,

que morre de medo do elefante, que tem medo do rato. A presença do Medo e do Dono

do Medo só se dá no meio da história. Ou seja, o foco do texto original é o

desenvolvimento da ciranda. Mas nas improvisações propostas ao elenco a ordem foi

mudada e esse medo do outro nascia da influência do Dono do Medo, conforme se

percebe no texto abaixo, levado à cena:

Ciranda do medo / Texto encenado / Início da história

Abertura – Música instrumental, tema do Dono do Medo. (Entra o Dono do Medo e sua

ajudante. Começam a expor suas mercadorias)

Dono do Medo – Pode pegar e examinar, melhor artigo do que este não há.

Remédios contra medo de ratos, gatos, cachorros, lobos, leões, homens, elefantes. É só usar este

spray, pomada ou espalhar este pó pelo lugar e nenhum ser vivo vai ousar pintar... E todos

muito baratos!!!
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Ajudante – Ba-ra-tís-si-mos!!!

(Instrumental Música-Tema do Dono do Medo)

Dono do Medo – Pague em suaves prestações mensais. Sem juros, nem correção monetária.

Promoção especial. É quase de graça. Não perca !!!

Ajudante – Não perca !!!!!!

Narrador Criança – Eu acho que já vi este homem num programa de televisão.

Narrador Adolescente – É ele mesmo! O danado enriqueceu fácil. Logo, logo tinha uma loja,

com seções para todos os medos, vendendo sprays, pomadas e caixinhas com pozinhos para

espantar o medo de tudo que existe. Não é brincadeira não!!

Dono do Medo – Senhoras e senhores, atenção!!! Este é o famoso pó de porlopopó!! É um pó

mágico, capaz de tirar todos os medos dos medrosos, perna tremendo, chororó, espirro, soluço,

coração disparado...

Criança 1 – Ele inventou até um medo que eu não conhecia: Medo do Bicho-Papão!!!

Criança 2 – Que papava tudo que via!!!

Criança 3 – Que se escondia debaixo da cama das criancinhas!!

Criança 4 – Medo inventado por ele mesmo. E pôs até um anúncio na televisão.

Dono do Medo – Seja um homem do seu tempo. Pape o Bicho-Papão! Com as Armadilhas

Furacão você ficará livre para sempre do Bicho-Papão! Em suaves prestações!!!

Narrador Adolescente – Os ratos, gatos, cachorros, lobos, leões e elefantes eram muito

medrosos, tinham um medo sem fim. Até os homens tinham medo dos outros homens.

Narrador Criança – E como é que tudo isso começou?

Narrador Adolescente – Na minha cabeça começou... assim!

(Coreografia / Transição de cena. Entram vários personagens com baús. Personagens se

dirigem à platéia)

Personagem 1 – Existe muito tipo de medo!

Personagem 2 – Não tem baú que dê para guardar.

Personagem 3 – Quem tem um medo guardado, escondidinho, aí??

Personagem 4 – Ninguém respondeu!! É bom perguntar de novo. E bem alto!!

Personagem 3 – Quem tem um medo guardado, escondidinho, aí? E de quê?

Personagem 5 – Medo de cobra.

Personagem 6 – Medo de barata.

Personagem 7 – Medo de lagartixa.

Personagem 8 – Medo de avião.
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Personagem 9 – Medo de pegar ônibus sozinho.

Personagem 10 – Medo de assalto.

Personagem 11 – (Puxa uma pessoa do público para que ela diga, no meio do palco, qual o

seu medo)

(De repente um baú grande se abre. Aparece o Medo. Todos gritam)

Todos – AH, Ah, Ah!!!!!!!!!!!

(Outros baús pequenos se abrem. Aparecem pequenos personagens)

Todos – O Medo!!!

(Instrumental / Música-Tema do Medo)

Medo – Essa história é minha, muito minha. Todo mundo tem medo de tudo. Diga aí, meu:

quem não tem um medo guardado, escondido? Medo de errar, de perder de ano, de levar

bomba! Medo do futuro, da morte, da vida. Quem não tem medo nesta vida? Diga aí... Este

mundo é meu! (risos). Eu sou o Medo.

Narrador Adolescente – Respeitável público, muita atenção! Vai começar a famosa história da

Ciranda do medo.

Narrador Criança – Preparem seus corações...

Narrador Adolescente – ...para viver um turbilhão de emoções. O Medo está solto! Todo

cuidado é pouco.

Só a partir desse momento inicia-se a apresentação da ciranda, seguindo o fluxo

cíclico de entradas e saídas dos personagens, segundo as indicações do texto original. A

autora, Sonia Robatto, que acompanhava o passo-a-passo do processo, inicialmente

demonstrou resistência às mudanças, mas após muito diálogo entre encenadora, autora e

equipe de artistas-colaboradores as alterações iniciais foram aceitas, cabendo a Sonia

escrever outras novas cenas caso esse expediente se fizesse necessário para a

transposição do texto para o palco. E foi.

A relação estabelecida entre os personagens Medo e Dono do Medo, durante os

ensaios, sinalizava para a necessidade de uma busca mais profunda por parte dos dois

intérpretes. Optei por apresentar à dupla de atores-aprendizes um resumo do texto
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Esperando Godot, de Samuel Becket, e em seguida utilizar fragmentos de cenas entre

os personagens Pozzo e Lucky. Esses fragmentos de cenas serviram de fonte

inspiradora para improvisações entre os personagens Medo e Dono do Medo, visando

estabelecer uma relação de domínio e submissão. Para enfatizar ainda mais essa relação

entre os dois personagens, que se tornaram elo de ligação para toda a peça, foram

criadas novas cenas que passaram pela avaliação da autora e foram (re)criadas. Abaixo,

transcrição do diálogo do texto de Samuel Becket que originou o acréscimo à história

original de Ciranda do medo:

(Esperando Godot / Página 41 – Cena descreve a relação de poder e submissão existente

entre os personagens Pozzo e Lucky)

Pozzo (num gesto magnânimo)

Assunto encerrado. (Puxa a corda). De pé, porco! (Pausa). Toda vez que ele cai, ele dorme.

(Puxa a corda). De pé suíno! (Barulho de Lucky levantando e empilhando o equipamento.

Pozzo puxa a corda) Volta! (Lucky volta de costas) Pára! (Ele pára) Vira! (Ele se vira) ... (A

Lucky) Casaco! (Lucky depõe a valise, leva o casaco, volta a seu lugar, pega a valise). Segura!

(Pozzo estica o chicote. Lucky avança, mas como tem as duas mãos ocupadas, segura o chicote

entre os dentes, e recua. Pozzo começa a colocar o casaco, mas pára). Casaco! (Lucky se

adianta, inclina-se para a frente, põe tudo no chão, adianta-se, e ajuda Pozzo a vestir o

casaco, recua e pega tudo de novo)....Cesta! (Lucky vem, apanha a cesta volta e se imobiliza).

Mais longe! (Ele vai). Aí! (Ele pára). Ele fede. À nossa! (Bebe um pouco de vinho, morde uma

galinha com voracidade e joga fora os ossos depois de chupá-los). Lucky começa a cochilar e

curva o corpo, até que a valise bate no chão. Ele acorda bruscamente. Recomeça a cochilar.

Ritmo de quem dorme de pé.

(Ciranda do medo / Texto encenado)

Dono do Medo (chamando Medo) – Venha cá, depressa, seu Medo medroso, molenga. Volte,
pare, vire para lá, vire para cá. Fique quieto, seu preguiçoso. Eu sou o Dono do Medo! Eu sou
seu Dono! (Gritando). Sou ou não sou? Sou ou não sou?
Medo – (Cortando, depressa) Claro que é. É dono e senhor, meu chefe.
Dono do Medo – (Sorrindo) É noite. É o nosso domínio. Chegou a nossa vez. E olhe que
beleza, todos eles com medo, com medo do Medo.
Medo – (Muito feliz) Medo de mim!!! Ai que bom... Eu sou terrível.
Dono do Medo – Não, seu convencido, medo de mim. Fui eu que lhe inventei. O Medo só
existe porque alguém inventa ele.
Medo – (Triste) E quem me inventou foi o senhor, não foi?
Dono do Medo – (Rindo) Foi. Eles podem nem saber, mas eles têm medo é de mim...
Medo – Chefe, e se eles descobrirem que eu fui inventado, que eu só vivo na imaginação deles,
que eu não sou real?
Dono do Medo – Bote sua boca pra maré de vazante... Preste atenção!!! Ninguém vai descobrir
nada. O importante é meter medo. Aprenda que assim que alguém começa a ter medo num
lugar, em algum outro lugar outra pessoa começa também a ter, entendeu? É assim que
funciona, que aumenta o meu mercado consumidor. Entendeu?
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Medo – (Quase chorando) Não. O senhor me desculpe, eu não entendi.
Dono do Medo – É a mesma coisa com a coragem. Assim que uma pessoa começa a ter
coragem, em algum outro lugar do mundo outra pessoa também começa. Ninguém pode ter
coragem... Isso não pode acontecer, entendeu? É perigoso... Eles não podem ter coragem!

Outro aspecto do processo criativo da montagem de Ciranda do medo que desperta

reflexão refere-se à relação entre a quantidade de pessoas no elenco e o número de

personagens. Inicialmente esse fato não geraria problemas, pois o texto sugeria

personagens coletivos, ou seja, núcleo de ratos, gatos, cachorros etc. Mas durante as

improvisações outros personagens foram surgindo, independente da estrutura já

estabelecida no texto. O que fazer?

Observando o perfil do elenco constatei que muitos queriam criar novas cenas e novos

atuantes na história. Esse querer pulsava principalmente no núcleo dos atores recém-

ingressos na companhia, os mais novos, que tinham em Ciranda do medo a peça de

estréia em um tablado. Resolvi deixar fluir esse querer e um dos resultados dessa atitude

foi o surgimento de uma personagem que prontamente foi acolhida na história, a

Ajudante do Dono do Medo. Criada e feita por uma menina de 6 anos, a Ajudante do

Dono do Medo é arrogante e extremamente metida. Com propriedade na defesa da

personagem que ela mesma criou, a pequena intérprete demonstrou domínio de seu

papel. Para a composição de outros personagens que representavam animais, solicitei à

coreógrafa que toda a movimentação das cenas remetesse a desenhos animados. Assim,

trabalhou-se um misto de gestualidades entre o humano e o desenho animado. A idéia

era buscar a transição do jogo, a brincadeira da transformação. Do ponto de vista do

aprendizado do elenco, o desafio era fazê-lo perceber que naquela composição de

personagem aparentemente simplista havia um manancial riquíssimo. Eram personagens

com os quais podiam se identificar e encontrar lições positivas e explicações sobre si

mesmos.

Ciranda do medo teve sua primeira temporada em junho de 2007, no palco principal

do Teatro Vila Velha. Com sua ida à cena, concluiu-se mais uma etapa de aprendizado

na Companhia Novos Novos: o processo criativo de encenar um texto já escrito. O que

se percebe é que, também nessa experiência, o contato direto da equipe com o

dramaturgo possibilitou conversas, investigações, trazendo essa construção para o

universo da Novos Novos. Não houve, então, um grande estranhamento no processo,
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apesar de ser perceptível que caminhos diferentes são seguidos nos dois casos em

questão – ao se levantar uma peça teatral a partir de um texto inédito, criado para este

grupo; ao se encenar um texto que já existe.

Percorremos, então, uma pequena descri ção de minha experiência com a dramaturgia

e o processo colaborativo de criação. Uma das conclusões a que chego é que essas

experiências, desenvolvidas entre 2001 e 2008, nunca se mostram iguais. Cada processo

foi adequado às características de cada elenco e equipe de artistas. Alguns foram mais

colaborativos, outros menos, um processo com mais de um dramaturgo, outros com

apenas um. Mas é inegável o aprendizado de que, na criação de um espetáculo, todos os

envolvidos têm sua parcela de responsabilidade e de autoria.

III.III Musicalidade

A Novos Novos prioriza oferecer à cena lo cal textos teatrais inéditos, adequados à

interpretação do seu elenco e que proponham discussões pertinentes ao mundo

contemporâneo. Para isso, tem ao redor de si artistas-colaboradores que vêm ajudando

a criar uma linguagem própria de fazer teatro com e para crianças e adolescentes.

Durante cada processo de criação existe um cuidado especial com a elaboração do

universo que compõe cada espetáculo, incluindo aqui os sons e a música propriamente

dita.

No processo criativo de um novo text o, a musicalidade funciona como importante

suporte ao seu desenvolvimento dramático. O processo da construção das letras das

canções também é de troca e composição, evitando-se o uso de letras simplistas,

repetitivas, pasteurizadas, maniqueístas, que diluam conteúdos significativos e

importantes do texto. Na trajetória da companhia há experimentos e parcerias diversos

(vide fichas técnicas dos espetáculos em anexo), com destaque para Ray Gouveia, que

assina a direção musical de vários espetáculos da Novos Novos. Para se ater ao mais

recente, são as inserção de efeitos sonoros, vinhetas e músicas compostas por Ray para

Ciranda do medo que são o mote para muitas soluções do espetáculo; e vice-versa A

trilha sonora, executadas ao vivo por músicos convidados, acompanha a história em

seus diferentes contornos, percorrendo caminhos que apostam no uso da poesia como



Foto: Marcio Lima / Espetáculo Alices e Camaleões, 2004. Elenco da Companhia Novos Novos
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ferramenta de comunicação entre palco e platéia, ajudando a estabelecer uma unidade

formal e orgânica para o espetáculo.

No que se refere ao contato dos intérpretes da Novos Novos com a música, isso se dá

através de um processo de práticas de dinâmicas. Inicialmente, busca-se desativar

possíveis resistências e travamento dos atores para com a idéia de se trabalhar de forma

íntima com música; depois se busca o diálogo dessa música com os atores e os

múltiplos elementos cênicos. Além disso, é proposto ao grupo experimentar o canto

para só depois se definir o perfil do intérprete para o trabalho. Como na companhia não

temos um preparador vocal de atores, cabe ao diretor musical a escolha do ator para a

execução/interpretação da música em cena. Pelo fato de a Novos Novos ser um grupo -

e não um elenco reunido por um tempo limitado - tem sido possível verificar os

resultados desse processo na prática, a cada montagem. Percebe-se um pequeno mas

significativo progresso na performance musical dos atores e na habilidade de se colocar

em diálogo a música e a encenação. Na companhia, a performance vocal é um caminho

para estimular a atuação.

O cantor e compositor Ray Gouveia, diretor musical das montagens Imagina só...

Aventura do fazer (2001), Mundo Novo Mundo (2003), Diferentes iguais (2006) e

Ciranda do medo (2007), ao se flagrar criando trilhas para espetáculos infanto-juvenis

relata, no encarte do CD 3x Novos Novos

....eu não sei fazer música pra criança”!!, foi a primeira coisa que me veio à
cabeça quando recebi o convite para compor a trilha de Imagina só... ; montar
uma banda, fazer os arranjos e dirigir musicalmente um espetáculo infantil,
então, era algo inconcebível... Mas desafio aceito, vi nascerem canções sem
refrões, sem linhas melódicas simples, sem letras fáceis... afinal, não dava para
subestimar a sensibilidade e inteligência daquelas crianças! Ainda assim fiquei
surpreso durante a primeira audição – eu temia a reação delas – pois não havia
feito músicas como as que a gente ouve hoje em dia nos programas infantis. De
repente, por mais sensíveis e inteligentes que fossem, poderiam estar com seu
imaginário impregnado pelo universo das louras da TV. Pensamento adulto! Os
meninos me deram um nó, ganharam de dez a zero. E me incentivaram a
aceitar novo convite e fazer outras trilhas... É bom estar pelos corredores do
teatro e ouvir os atores da Companhia Novos Novos e de outras companhias do
Teatro Vila Velha, os técnicos, o pe ssoal da administração, cantarolando as
músicas dos espetáculos. É muito bom sentir a emoção das pessoas ao final de
cada espetáculo, às vezes – principalmente os adultos – tentando disfarçá-la, às
vezes surpresos em redescobri-la, sem conseguir esconder nada. (GOUVEIA,
Ray; BITTENCOURTT, Jarbas. 3 X Novos Novos, Salvador: Stúdio do Vila,
2005. digital, estéreo. CDBA 183).
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O percurso da musicalidade dos espetácu los da companhia cumpre todas as árduas

tarefas que alicerçam o processo criativo. Aqui também há um esforço para se achar um

acordo profundo entre as intenções do dramaturgo e do diretor musical, as habilidades

dos atores-aprendizes e as concepções do encenador. O processo ganha grande

importância, como observa Jarbas Bittencourt, que assinou a direção musical da peça

Alices e Camaleões (2004)

As canções dos espetáculos guardam muito do que são esses processos de
montagem que culminam com a encenação. São compostas a partir de
necessidades surgidas no corpo da dramaturgia e no contato entre diretor,
atores, músicos, figurinos, cenários e todo o conjunto de coisas que o teatro
agrega para se concretizar diante de nossos olhos... (GOUVEIA, Ray;
BITTENCOURTT, Jarbas. 3 X Novos Novos, Salvador: Stúdio do Vila, 2005,
digital, estéreo CDBA 183).

Na construção cênica de um espetá culo da Novos Novos a apropriação da

musicalidade busca atingir diferentes efeitos. Tendo ela como recurso cênico, pode-se

obter um espaço que não se defina apenas pelos elementos visuais que o constituem,

mas também por um conjunto de sonoridades, características ou sugestivas, que tecem

ambientes para elenco e expectador. Assim, reforça-se uma ilusão visual através da

paisagem sonora que se apresenta, o que o mestre russo Constantin Stanislavski chama

de paisagem auditiva13.

Também se pode, a depender da proposta cênica, não se comungar do sonho

naturalista de reduplicação do real, utilizando-se o material sonoro - música e

sonoplastia - como instrumento de produção e exibição de teatralidade. Longe de

acentuar a atmosfera que emana de uma ação, de um local, a musicalidade se faz ouvir

para marcar as quebras, para designar o espetáculo como uma manifestação teatral.

Enfim, constata-se nesse fazer teatro que privilegia o uso da música ao vivo uma

diversidade de práticas adotadas que acentuam as mais diferentes investigações em

torno de uma construção teatral. Para Jean-Jacques Roubine (1998), essa diversificação

é produto de uma longa memória. Curiosamente, o teatro, que é - como já foi dito

tantas vezes - a arte do efêmero, nunca pára de se lembrar, de dar continuidade, de

redescobrir. (op.cit.p.166).

13 O termo paisagem auditiva trata-se para o teatrólogo russo, Stanislavski, não apenas de reconstituir um meio
ambiente ou uma atmosfera característica, mas sobretudo de revelar a relação, o acordo ou discordância, que liga o
personagem ao que está em torno dele. (ROUBINE, 1998)
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As possibilidades diversas de investigação sonora incentivadas nos ensaios da

Companhia Novos Novos visam contribuir de forma significativa para o desempenho da

performance dos seus atores-aprendizes. Esse resultado se percebe a partir das

improvisações de cada ator-cantor. Caso o ator-aprendiz não possua habilidades para

execução de uma música ao vivo, evita-se sua exposição e opta-se pela interpretação da

banda, que desde 2001 participa dos espetáculos da companhia. Juntos, os diretores

musicais Ray Gouveia e Jarbas Bittencourt assinaram a produção e os arranjos do disco

3x Novos Novos14, que, segundo Bittencourt, é uma tentativa de se explicar um processo

criativo pontuado por inserções musicais de diferentes contextos

No CD estão reunidas as canções originais para os espetáculos da Companhia
Novos Novos. O repertório serve como um guia sonoro dos caminhos seguidos
em cada um deles. Como um mapa, será sempre menor do que a realidade que
representa, mas terá vida própria. (GOUVEIA, Ray; BITTENCOURTT,
Jarbas. 3 X Novos Novos, Salvador: Stúdio do Vila, 2005, digital, estéreo
CDBA 183).

14 No anexo dessa dissertação consta a ficha técnica do CD 3 X Novos Novos.



Fotos: João Milet, Projeto I 2005Vila Novos Novos ,
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O medo girou
O mundo girou
E tudo é uma ciranda
Mal termina
Já começou

Se o tempo rodar
E a roda girar
É hora de mostrar
Que essa ciranda
Mal termina
Vai começar

Ciranda que mexe com o medo
Que deixa segredo guardado no ar
Ciranda não é de brinquedo
Na ponta do dedo
Começa a rodar

(Ciranda / Ray Gouvéia / Espetáculo Ciranda do Medo)
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Considerações finais

A realização deste mestrado possibilit ou um aprofundamento sobre a prática do fazer

teatro com crianças e adolescentes, juntamente com uma reflexão sobre os processos

criativos desenvolvidos na Companhia Novos Novos. No percurso desta pesquisa para

elaboração de minha dissertação, constatei que o momento fundamental no ato de

aprender é aquele em que é feita uma autocrítica ou auto-avaliação.

A cada finalização de capítulo deste trabalho receava estar valorizando aspectos

referentes à dimensão poética, perguntando-me sempre a quem certas revelações

poderiam interessar. Conclui nesta elaboração teórica que a explanação sobre o fazer

teatro proposto pela companhia pode mobilizar diretores de teatro, professores, atores e

a todos que se interessem por processos criativos desenvolvidos através de modalidades

artísticas como teatro, música, artes plásticas e dança. Também pode atingir às áreas de

educação, psicologia e antropologia, uma vez que existe uma clara intenção didática e

uma reflexão sobre a influência do contexto social na criação da obra artística. Não

menos importante é a conclusão da necessidade do ato de sonhar, de inventar a sua

coragem de denunciar e anunciar; e isso vale para seres-humanos de qualquer área

profissional.

Neste percurso aqui apresentado, foram surgindo lembranças de ensaios, resgatados e

incentivados depoimentos de atores–aprendizes e artistas-colaboradores. A esse

manancial de informações somaram-se conteúdo e percepções surgidos a partir do

estudo das fontes teóricas que alicerçaram as criações da companhia, assim como as

críticas publicadas em jornais sobre o trabalho da Novos Novos. Junto a tudo, os

imprescindíveis caderninhos de anotações dos vários espetáculos foram revistos. Foi

assim que foram resgatadas histórias e referências quase esquecidas, que aqui revelam o

itinerário de um processo de construção coletiva com crianças e adolescentes. Uma

realização contínua, que visa a sua completude num trabalho de formação do humano,

mas que também se preocupa com as qualidades artísticas do projeto, explicitadas em
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um resultado cênico que passa por todos os ritos de um espetáculo de teatro

profissional, com temporada e exigências próprias da boa criação artística.

Tive também a oportunidade de poder ampliar o meu conhecimento sobre esse fazer

teatro com e para crianças e adolescentes, investigando uma técnica própria a partir de

uma prática artística. Enquanto elaborava os textos desta dissertação, ocorria uma

interlocução constante de aprendizado com outras pessoas. Nesses dois anos de

envolvimento com o Mestrado, foram surgindo interessantes polêmicas que me

estimularam a buscar soluções que pudessem tornar cada vez mais transparente o

processo criativo experenciado na Companhia Novos Novos, pois sempre que me

perguntavam o que pesquisava, como faria, por quê, para quê, eu me lembrava do

posicionamento do Prof. Dr. Ewald Hackler na banca de seleção do mestrado de 2006.

Hackler, como experimentado e talentoso diretor de teatro que é, aconselhou-me a não

buscar fórmulas ou receitas prontas para justificar a minha prática de teatro, mas, ao

contrário, incentivou-me a investir numa pesquisa que comungasse teoria e prática num

mesmo fazer, e que futuramente viabilizasse o seu prosseguimento, mais aprofundado,

em outros estudos.

Em sala de aula, igualmente, muito apre ndi. Pude constatar com o Prof. Dr. Flávio

Desgranges que a prática exercida num processo de criação é o trampolim para os saltos

de conhecimento sobre o seu próprio fazer teatro e sua pedagogia; salto necessário para

a Novos Novos desenvolver sua autonomia, validando seu campo teórico através da sua

experiência cênica.

Os diálogos com a Profa. Mestre Mari a Eugênia Milet, durante o período de estágio

docente, muito contribuíram para o (re)conhecer desse fazer teatro direcionado à

crianças e adolescente. Essa convivência de um semestre, em 2007. II, com a atriz,

diretora, professora da Escola de Teatro da UFBA e coordenadora do CRIA – Centro de

Referência Integral de Adolescentes -, estimulou em mim a possibilidade de escrever

um texto teórico, uma dissertação, pontuado pela poesia. Aprendi com Eugênia a

assumir que os espetáculos encenados pela Companhia Novos Novos - Imagina só...

Aventura do fazer (2001), Mundo Novo Mundo (2003), Alices e Camaleões (2004),

Diferentes iguais (2006) e Ciranda do medo (2007), são muito parecidos com os meus

sonhos, porque as coisas que a gente faz, conhece ou sabe, são o produto de uma
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complexidade de influências que se misturam, retransformam-se e participam de nossas

vidas.

Nos diferentes caminhos percorridos no exercício do fazer teatro com crianças e

adolescentes, percebi que sonhar é imaginar horizontes de possibilidades; sonhar

coletivamente é assumir a luta pela construção das condições necessárias para a

realização do sonhado. No seu percurso de 200-2007, a Companhia Novos Novos vem,

através dos seus espetáculos e projetos, investindo na capacidade de sonhar

coletivamente. Essa vivência de um sonho comum constitui uma atitude de formação na

qual há a crença de que as situações-limite podem ser modificadas. Esse exercício tanto

vale para a faceta de formação da Companhia Novos Novos quanto para seu

desdobramento artístico. A mudança se constrói constantemente e coletivamente e é na

construção dessa afirmação que a Novos Novos foi se estruturando passo-a-passo.

Projetos e espetáculos surgiram, e surgem, a partir da disposição de atores-aprendizes e

artistas-colaboradores em experimentar, conhecer, aprender algo novo e

conseqüentemente em poder comungar esse aprendizado com outras pessoas, outros

educadores, outros artistas.

Essa construção de alguma forma enfatiza os quatro pilares de um novo tipo de

educação, enunciados no relatório da Comissão Internacional Sobre Educação Para o

Século XXI 1, da Unesco: Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver

e aprender a ser. Na companhia esse aprender se traduz como ato/efeito inerente a

capacidade de sonhar, de criar, de estar no percurso, de poder arriscar e riscar novos

caminhos, de aventurar-se no percurso que leva ao conhecimento. Como toda

experiência artística, esse fazer teatro com e para crianças e adolescentes é um processo

de transformação, portanto de educação para a sensibilidade – de uma educação estética,

que faz a vida tomar outros sentidos, percorrer outros caminhos.

Tendo como referência o seu primeiro espetáculo, Imagina só... Aventura do fazer

(2001), a Novos Novos, desde o seu surgimento, busca abrir portas para uma melhor

compreensão do mundo contemporâneo e de seus problemas e belezas. O trabalho tem

1 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? (Suíça-1997).
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como objetivo pintar essa realidade com outras cores, com e para crianças e

adolescentes, ou seja, com e para o futuro. É fato que a visão de mundo do adulto sobre

a sociedade contemporânea interfere no processo de produção cultural destinada à

criança. Não deve ser assim, pois dentro dessa discussão é imprescindível que se leve

em conta os conflitos, medos, anseios, desejos e opiniões também das crianças e dos

adolescentes. Desconsiderando opiniões e experiências das crianças e dos adolescentes,

o adulto exerce o poder sonegando ou distribuindo os bens e produtos culturais,

decidindo os critérios para se determinar qualidade e valor dessa produção, muitas vezes

sem o conhecimento necessário para fazê-lo. O que se depreende desta afirmação é que

em relação a um determinado espetáculo ou processo, o adulto pode validar ou renegar

esse fazer artístico calcado numa racionalidade própria, enquanto a criança encontra na

emoção a sua forma mais direta de se relacionar com a experiência estética.

Esta demarcação real/imaginário é um caminho de mão-dupla e, à medida que se

desenvolve, a criança absorve aquela que é uma experiência estética fundamental para

seu crescimento. Diretora e escritora de teatro para crianças, Maria Clara Machado

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 essa imaginação criadora cada vez mais com habilidade, distância.
O que supõe, quase sempre, possível mediação do adulto, diálogo.
(MACHADO, 1979, p.3).

Outro importante esclarecimento relativo ao fazer teatro da companhia é que partimos

do pressuposto que o estudo contínuo de teóricos das artes, da história e da literatura,

dentre outros campos, é imprescindível. Mas sabemos que nenhuma das práticas

apresentadas, ou mesmo a da Companhia Novos Novos em algum momento, é detentora

do verdadeiro e definitivo método de formação do ser humano através da arte e de

atores. A labuta nesse trabalho deve ser contínua, as buscas freqüentes e as conclusões

revisitadas. Mas, é certo, esse fazer busca instigar uma abertura de consciência para uma

ativa atuação e transformação da vida pessoal e social. Essa tomada de consciência

constitui uma mudança na leitura de mundo, ou melhor, uma aptidão para empreender

uma leitura própria do mundo. E isso é uma formação mais abrangente porque exige

uma compreensão crítica do papel de cada um na sociedade..
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Talvez por acreditar que o seu fazer teatro representa formação e não treinamento é

que na companhia o caminho percorrido para a criação de um texto, desde o primeiro

dia de ensaio, sempre leva a questões e reflexões que enriqueçem a pesquisa do tema do

projeto. A idéia das suas encenações é apresentar, de forma lúdica e simbólica,

discussões pertinentes ao mundo contemporâneo. Assim, a reflexão aqui transcrita de

dois processos distintos de criação e encenação de textos, os dos espetáculos Alices e

Camaleões (2004) texto inédito, e Ciranda do medo (2007), não inédito, esforça-se por

investigar aspectos semelhantes e divergentes das duas produções cênicas, dando a

conhecer os percursos trilhados pelos autores, Edson Rodrigues e Sonia Robatto, e suas

obras junto ao processo criativo – e ativo – da Companhia Novos Novos.

A musicalidade presente no trabalho da Companhia Novos Novos também ganhou

destaque neste estudo. Com a constante inserção de efeitos sonoros, vinhetas e

composições executadas ao vivo por uma banda de instrumentistas convidados, os

espetáculos do repertório da Novos Novos foram ganhando contornos próprios,

percorrendo caminhos que apostam no uso da poesia como ferramenta de comunicação

entre palco e platéia, e, tão importante quanto, entre ensaios e palco. Na CNN as trilhas

sonoras funcionam como dramaturgia cantada.

Ainda é preciso destacar o quanto foi prazeroso e pleno de beleza a construção de toda

a pesquisa e a leitura dos textos que compõem o corpo teórico de A Cena de Novos

Novos, percursos de um fazer teatro com crianças e adolescentes . Esses textos, em

especial, escritos por atores-aprendizes e artistas-colaboradores, por vezes mostram-se

bastante densos e carregados de legítima emoção. São depoimentos, reflexões e

entrevistas que, além de outras tantas conclusões, mostram algo que o trabalho na

Novos Novos tem de explícito: a contínua soma de gente e talento. Celeiro para que a

encenadora-sujeito de sua prática se exercite na formação que se faz cotidiana e no

desejo mesmo de recriar essa formação, de forma permanente, na diversidade dos

contextos da ação artística/pedagógica.

Esse encontro vivificante proporciona um modo de pensar e olhar a vida e o mundo

através de um fazer teatro com crianças e adolescentes. Minha aposta é que esse

caminho contribua na formação de artistas e arte-educadores diferentes. A idéia é se
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fazer da reflexão sobre a prática o grande mote para se aprender a ser formador,

colocando na curiosidade diante do mundo e da vida a possibilidade de se buscar

conhecer, compreender, entender, criticar e transformar. O importante é se instigar a

busca, o caminhar, a preocupação com o se encontrar a melhor forma. Sem um mapa,

um caminho pronto, sem uma receita, a Companhia Novos Novos delineia uma

dimensão para a sua criação cênica, consciente e crítica, reafirmando a importância do

sonho e da imaginação criativa como combustíveis do movimento da vida,

ressignificando-a e humanizando-a.
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Fotos dos espetáculos: Marcio Lima
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Fotos dos espetáculos: Marcio Lima
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ESPETÁCULOS

Ciranda do medo
2007

Fotos: Marcio Lima
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FICHA TÉCNICA DOS ESPETÁCULOS DA COMPANHIA

• 2001

Espetáculo: Imagina só...Aventura do fazer

Direção: Débora Landim

Texto: Edson Rodrigues

Supervisão: Marcio Meirelles

Assistente de Direção : Valdinéia Soriano

Cenário e Figurino: Marísia Motta

Costureira: Bernadete Cruz

Iluminação: Rivaldo Rio

Músicas: Ray Gouveia

Músicos: André Simões, Janaína Carvalho, Leonardo Bittencourt, Pedro Meirelles,

Tom Gouveia.

Coreografias: Isis Carla

Assistente de Coreografias: Líria Morais

Preparação vocal: Janaína Carvalhp

Produção : Débora Landim

Realização: Companhia Novos Novos e Teatro Vila Velha

Elenco:(12 atores-aprendizes)

Diego Velame, Chaiend dos Santos, Elaine Adorno, Felipe Augusto, Felipe Gonzales,

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

Victor Almeida, Willian Climaco.
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• 2003

Espetáculo: Mundo Novo Mundo

Direção: Débora Landim

Texto: Edson Rodrigues

Assistente de Direção : Valdinéia Soriano

Músicas: Ray Gouveia

Músicos: André Simões, Illy Gouveia, Janaína Carvalho, Ray Gouveia e Tom Gouveia.

Cenário: Ray Vianna

Execução do cenário: Ray Vianna, Flávio Lopes, João Paulo, Marcio Santana, Paulo

Batistela/Nietzche e os pais dos atores.

Figurinos: Hamilton Lima

Execução do figurino: Bernadete Cruz, Cátia Assis e equipe de figurino do TVV

(Eliana Negreiro, Helóisa Castro, Rosângela Gomes, Sarai Santos e Wládia Góes.)

Iluminação: Valmyr Ferreira

Músicas: Ray Gouveia

Coreografias: Augusta Braga

Preparação vocal: Karina de Faria

Direção de produção : Débora Landim

Produção executiva: Isabela Silveira

Realização: Companhia Novos Novos e Teatro Vila Velha

Elenco: (14 atores-aprendizes)

Adrielle Costa, Beatriz Bastos, Chaiend dos Santos, Elaine Adorno, Felipe Augusto,

Felipe Gonzales, Gleiciane Cardoso, Jamile Menezes, João Vitor, Lucas Carvalho,

Raíssa Fernandes, Thierri Gomes, Victor Almeida, Willian Climaco.
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• 2004

Espetáculo: Alices e Camaleões

Texto: Edson Rodrigues

Direção: Débora Landim

Assistentes de Direção: Cássia Valle, Valdinéia Soriano e Hamilton Filho.

Música: Jarbas Bittencourt

Banda: Leonardo Bittencourt (bateria), João Meirelles (guitarra), Moreno Laborda
(baixo), Fábio Seixas (guitarra), Patrícia Rodovalho (violão) e Karen Silva Santos (voz
e violino) são integrantes do IEM (Instituto de Educação Musical).

Coreografia: Lulu Pugliese

Cenário: Márcio Meirelles

Execução do Cenário: Lorena Torres Peixoto

Iluminação: Fábio Espírito Santo

Figurino: Pedro Trindade (integrante da Cia. Novos Novos) Coordenação de

Execução: Marcio Meirelles e Marísia Motta

Execução do Figurino:Eliana Negreiros, Rosângela Gomes, Sarai Reis e Bernadete

Cruz.

Criação de Adereços: Pedro Trindade

Execução de Adereços : Denise Silva

Imagem em Tela : Sara Victoria

Projeto Gráfico : Camilo Fróes

Fotografias: Marcio Lima

Divulgação: Edson Rodrigues e Assessoria de Comunicação do Teatro Vila Velha

Produção: Débora Landim e Yolanda Nogueira

Assistente de produção: Inácio Deus

Realização: Companhia Novos Novos e Teatro Vila Velha

Elenco da Cia. Novos Novos ( 21atores-aprendizes)

Adrielle Costa, Chaiend Santos, Elaine Adorno ,Felipe Gonzales, Felipe Augusto,

Gleiciane Cardoso, Jamile Menezes, Joana Trindade, João Vitor Santana, Leo Costa,

Lucas Carvalho, Malena Bastos, Pámela Campos, Paula Silva, Pedro Trindade, Raíssa

Fernandes, Rosa Abreu, Tarsila Lima, Wanessa Carvalho, Vera Lúcia, Victor Porfírio.

Atrizes Convidadas: Cássia Valle e Marísia Motta
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• 2006

Espetáculo: Diferentes iguais

Direção – Débora Landim

Texto – Edson Rodrigues e Fábio Espírito Santo

Assistente de Direção – Hamilton Filho

Elenco ( 8 atores-aprendizes) - Elaine Adorno, Felipe Gonzales, Jamile Menezes, João

Vitor Santana, Lucas Carvalho, Raíssa Fernandes, Thierry Gomes, Victor Almeida

Direção Musical - Ray Gouveia

Músicos – Felipe Menezes, João Meirelles e Leonardo Bittencourt

Ténico de Som – Maurício Roque

Coreografias – Lulu Pugliese

Cenário - Nietzsche

Execução de cenário

Alunos da oficina de cenotécnia do projeto Vila Novos Novos II – Alailson Borges

Elizeu Santana

Geovane Ferreira

Josenilson Rodrigues

Levi Sena

Joelson Gomes

Figurino e Maquiagem - Marisia Motta

Execução de figurino – Ana Ruth Brito Cunha

Bernadete Cruz

Rosângela Gomes , Sarai Santos

Confecção de adereços– Francis Strappa

Ruhan Álvares

Maurício Pedrosa

Luz - Fábio Espírito Santo

Montagem de luz

Alunos da oficina de iluminação do projeto Vila Novos Novos II – Bárbara Luciana,

Elizeu Santana

Geovane Ferreira

Marcelo Monteiro

Renato Rios
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Divulgação- Edson Rodrigues e Assessoria de Comunicação do Teatro Vila Velhha

Fotografias -Marcio Lima

Fotografias da exposição- João Meirelles

Arte Gráfica-Guilherme Athayde

Oficineiros- AC Costa (oficina de perna de pau)

Agnaldo Buiu (oficina de berimbau )

Hugor (oficina de técnica circense/ malabaris e monociclo)

José Carlos (Brad) e Hamilton Filho (oficina de máscara popular)

Produção - Moinhos Giros de Arte

Realização -Companhia Novos Novos e Teatro Vila Velha

• 2007

Espetáculo: Ciranda do medo

Direção: Débora Landim

Texto: Sonia Robatto

Assistente de direção: Hamiltom Filho

Direção musical: Ray Golveia

Músicos: André Simões , Felipe Menezes, Leonardo Bittencourt e Pedro Amorym

Técnico de som: Mauricio Roque

Coreográfia: Lulu Pugliese

Cenário e figurino: Marísia Motta

Execução de figurino: Ana Ruth Brito Cunha, Bernadete Cruz, Rosângela Gomes e
Sarai Santos.

Iluminação: Valmir Ferreira

Assistente de iluminação: Bárbara Freire

Cenotécnico: Paulo Batistela Nietzsche

Assistente de cenografia: Mauricio Papacapim

Oficina de perna de pau: AC Costa
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Confecção de origami: Sérgio Dias

Confecção das perucas: Doralice Cerqueira

Aderecistas: Rubenval Menezes e Eliete Telles

Fotografia: Márcio Lima e João Meirelles

Ilustração: Avelino Guedes

Programação visual e design: Marcos França

Produção: Marísia Motta e Yolanda Nogueira

Elenco (35 atores-aprendizes): Adriely Costa, Alessandro Xavier, Beatriz Castellucio,
Beatriz Santana, Caio Rocha, Camila Santos, Chaiend Santos, Elaine Adorno, Felipe
Miranda, Felipe Fernandes, Gabriel Arthur, Gleiciane Cardoso, Heduen Muniiz, Icaro
Vila Nova, Igor Meneses, Jéssica Duarte, Joana Andrade, João Victor Santana, Jorge
Júnior, Larissa Libório, Léo Costa, Lucas Carvalho, Maiara Cerqueira, Namíbia Mota,
Pamela Campos, Pedro Andrade, Rosa Abreu, Taiana Muniz, Thierry Gomes, Tom
Costa, Uiliames Canabarro, Vera Lúcia, Vida Carvalho, Vinicius Nascimento, Wanessa
Carvalho.
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FICHA TÉCNICA DO CD 3X NOVOS NOVOS

Produzido por Jarbas Bittencourt e Ray Gouveia

Músicos - André Simões (voz solo), Janaína Carvalho (voz solo), Lucas Carvalho (voz
solo), Juciara Carvalho (voz solo), Leonardo Bittencourt (bateria e percussão),
Supertom (baixo), Moreno Laborda (baixo), João Meirelles (guitarra), Sônia Chada
(oboé), Laila Rosa (violino), André Oliveira (pandeiro), Mauricio Roque (percussão),
Ray Gouveia (escaleta)

Coro - Janaína Carvalho, André Simões, Illy Gouveia, Juciara Carvalho, Tom Gouveia,
por Jarbas Bittencourt e Ray Gouveia

Coro infantil - Lucas Carvalho, Jamile Menezes, Igor Menezes, Larissa Libório, Felipe
Miranda e Lucas Wilber

Arranjos - Jarbas Bittencourt e Ray Gouveia

Técnicos de gravação - Mauricio Roque e Jarbas Bittencourt.

Mixagem e masterização - Mauricio Roque

Projeto gráfico – P555 Design gráfico

Gravado e mixado e masterizado - Studio do Vila, Teatro Vila Velha
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PROJETO ESCOLA NO TEATRO
25 mil alunos da rede municipal de ensino assistiram aos
espetáculos da Companhia Novos Novos

Fotos: João Milet
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Fotos:João Milet, Projeto Vila Novos Novos I e II, 2005 e 2006.
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MATERIAL GRÁFICO DOS ESPETÁCULOS

IMAGINA SÓ...AVE NTURA DO FAZER 2001
MUNDO NOVO MUNDO 2003
ALICES E CAMALEÕES 2004

DIFERENTES IGUAIS 2006
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Cirandado medo

Co m p an h i a N ovo s N ovo s
ap r esen t a

Direção:

Text o:

Débor aLandim
SôniaRobat t o

Teat r o Vi l a Velha
Sábadosedomingos

16h

Espet ácul o Infant o-J uveni l

MATERIAL GRÁFICO DO ESPETÁCULO
CIRANDA DO MEDO 2007
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INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS – Phakama (Inglaterra e África),
Fundación Defensores del Chaco (Argentina), Contact The World e LIFT
(Inglaterra)
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