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“No dia que parti para fotografar essa expedição, além da câmera e das lentes, coloquei na minha   
 bagagem alguns livros. 
 A literatura é a base do repertório de espetáculos do Grupo Caixa de Imagens... e para relatar  como 
 aconteceram essas  apresentações o Grupo volta-se para a literatura e conta a expedição 21,21 em prosas,  
 poesias e fotos, ora  pela minha lente, ora pelas poéticas câmeras celulares de seu público.” 
                                                                                                                 (Bruno Cucio – fotógrafo-)



  



REGISTRO LÍTERO FOTOGRÁFICO
PROJETO EXPEDIÇÃO 21.21 CAIXA DE IMAGENS
(CIRCULAÇÃO ABERTA DE REPERTÓRIO DO GRUPO CAIXA DE IMAGENS)

“O que precisamos, mais e mais, é saborear mais plenamente todos os momentos da vida. E creio que o
teatro possa fazer isso. Meu único objetivo no teatro é que as pessoas, depois de experimentarem uma
ou duas horas juntas, de alguma forma saiam com mais confiança na vida do que tinham ao chegar".
                                                                                                                                                  (Peter Brook)

Na proposta do presente projeto afirmamos que para comemorar os 21 anos de trajetória artística do
Grupo, realizaríamos através do Prêmio Myriam Muniz,  uma circulação em dois pontos do Brasil. 

Traçamos duas linhas retas por dentro do Brasil  a partir da nossa cidade sede São Paulo. Uma das
linhas chegou a cidade Araguatins em Tocantins e a segunda linha chegou a cidade Plácido de Castro no
Acre. Porém, ao desenharmos estas duas linhas, percebemos que estas nos levavam a uma imagem
circular, como aquela que vemos no lago ao jogarmos uma pedra. Esta imagem foi o suficiente para
estabelecermos um trajeto circular em volta de cada cidade-ponto-final destas retas.

E assim, começamos a chamar estes pontos de Ponto Circular Focado 1 e 2. 

No Ponto Circular Focado 1 o trajeto se daria em 03 Estados (TO, MA e PA), nas cidades Araguatins
(TO), Augustinópolis (TO), Marabá (PA) e Imperatriz (MA).
O Ponto Circular Focado 2 também estabelecia seu trajeto em 03 Estados (AM, AC e RO), nas cidades
Plácido de Castro (AC), Rio Branco (AC), Boca do Acre (AM) e Abunã (RO). 

     
Cada cidade receberia 02 apresentações e como atividade complementar a Oficina  “Adaptação
Dramatúrgica de um Texto Literário”.





E para tanto, nos comprometemos a levar na nossa bagagem 05 espetáculos do nosso repertório: “Conto
Machado”, “João do Rio”, “Por Acaso”, “A Festa” e “Millhor”. 

Quais espetáculos apresentaríamos? 
A decisão ficaria por conta da parceria estabelecida Grupo/Público.

E para dar continuidade ao espírito itinerante do Grupo e à imagem inspiradora deste trajeto, o Grupo
também se propos a realizar,  através de solicitações de público, mais 05 apresentações em cidades
próximas às cidades acima definidas no Projeto. 

Desta  forma,  o  Grupo propos  realizar,  no  PROJETO EXPEDIÇÃO 21.21  CAIXA DE IMAGENS,  21
apresentações e 08 oficinas oferecidas de forma gratuita à população, trabalhando em 06 Estados e em
13 cidades (8 cidades receptoras (citadas acima), 5 cidades que seriam indicadas).

E assim se fez.
Primeiramente partimos para o Ponto Circular Focado 2 para realizar o trajeto em 03 Estados (AM, AC e
RO), nas cidades Plácido de Castro (AC), Rio Branco (AC), Boca do Acre (AM) e Abunã (RO)
Realizamos 14 apresentações e 4 oficinas. Fomos à Plácido de Castro, à Rio Branco, à Boca do Acre e à
Abunã. E este trajeto nos levou a Nova Califórnia em Rondônia e ao Distrito de Campinas no Acre. 
Realizamos apresentações para crianças, para adolescentes, para adultos, para públicos de todas as
idades. Encenamos para um grupo de agricultores orgânicos. Ministramos oficinas para jovens. Através
do Projeto Asas, trilhamos adentro do Acre para nos apresentarmos na varanda da casa de D.Francisca.
Estradas alfaltadas, estradas danificadas pelo contínuo trafegar de caminhões pesados, estradas de terra
seca, estradas de terra molhada da chuva, atravessamos o rio Madeira pela balsa. Calor. Calor do sol,
calor da cena, calor do abraço de despedida.

Retornamos a São Paulo e fomos para o Ponto Circular Focado 1 para realizar o trajeto agora  em TO,
MA e PA, nas cidades Araguatins (TO), Augustinópolis (TO), Marabá (PA) e Imperatriz (MA).





Realizamos  22  apresentações  e  04  oficinas.  Fomos  para  Araguatins,  Augustinópolis,  Marabá  e
Imperatriz. E este trajeto nos levou ao Povoado 20 mil, aos Distritos Km 16, de Natal e de Vila Falcão.
Nossas sacolas iam se enchendo de frutas, mangas de diversas qualidades, goiabas e o fruto azeitona
(típico da região).  Mais uma vez encenamos para crianças, para jovens e para adultos. Ministramos
oficinas para  jovens e professores  da  rede pública  de  ensino.  Encenamos dentro  de  salas  de  aula
fechadas e em salas de aula a céu aberto... debaixo das generosas sombras de 02 mangueiras. Mais
uma vez trilhamos por estradas alfaltadas, estradas de terra, atravessamos e dormimos ao lado de rios.
Rio Araguaia, suas águas calmas preenchem nossos corpos cansados no final do dia.

E  assim,  vivendo  cada  dia  de  nossa  itinerância  estabelecendo  parceria  com  o  público  atendido
chegamos a um total de 36 apresentações e 08 oficinas. Todas oferecidas de forma gratuita à população.
Trabalhamos  em  06  Estados  e  em  14  localidades  (incluindo  aqui  cidades,  bairros  rurais,  distritos,
povoados e áreas de assentamentos).
Realizamos 14 apresentações além do proposto. Que bom. Poder atender aos pedidos de nosso público-
parceiro traz significado à pesquisa e à prática cênica que nosso Grupo realiza há 21 anos.

Através da realização do  PROJETO EXPEDIÇÃO 21.21 CAIXA DE IMAGENS demos continuidade à
pesquisa  e  à  prática  artística  da  trajetória  do  Grupo  Caixa  de  Imagens,  baseada  na  itinerância  e
proximidade do público, continuamos o desenvolvimento do processo de formação da rede de público,
alcançando  locais  e  plateias  onde  o  fazer  teatral  é  considerado  inédito  e  distante,  atendendo  às
solicitações do espectador de apresentações com posterior debate. 
Nosso projeto assim, afirma a produção dramatúrgica nacional, cria formas organizativas capazes de
garantir  o  acesso  democrático  da  produção  do  Grupo  e  estas  por  sua  vez,   permitem ao  público
participar e fazer parte da construção da arte contemporânea brasileira.

Reconhecemos ao finalizar o  PROJETO EXPEDIÇÃO 21.21 CAIXA DE IMAGENS que este consagra e
comemora 21 anos de trabalho artístico.





CHEGADA 

RIO BRANCO

Em Rio Branco vive o motorista mais tímido que existe.

Ele, incumbido de nos levar do aeroporto para o hotel,  devido a sua timidez, teve vergonha de
segurar uma placa com os nossos nomes. 

Na hora pensamos... “Se o nome dele for Godot... vamos ficar aqui esperando por muito tempo...”

Porém, uma terceira pessoa, da Fundação Cultural Garibaldi, que falava ora com ele e ora conosco,
conseguiu, com paciência, que ficássemos cara a cara, possibilitando assim, finalmente, a nossa
saída do aeroporto.

Estávamos bem cansados, já era tarde, quase dia seguinte. Mesmo assim, tentamos bater um papo.
Ora vinha resposta, ora não.

Mas chegamos bem até o hotel, ele tinha estudado o caminho. E no dia seguinte, lá estava ele, no
horário combinado, para nos pegar e nos levar até a Fundação Cultural.

Foram assim nossos primeiros momentos em Rio Branco.





LUZ 

PLACIDO DE CASTRO

O que foi escrito no Projeto sobre os Pontos Focados, sobre as ondas produzidas ao atirar uma pedra na
água, vai se concretizando na prática na medida em que começamos nos apresentando para duas classes de
vinte alunos do Ensino Médio em Rio Branco. Atiramos a pedra na imensidão de rios e de chuvas nessa
cidade de muitas “alagações”. 

Nosso olhar acompanha a trajetória sólida da pedra.

Pois  a  primeira  oficina  no  Acre  foi  em Plácido  de Castro.  Maria  do  Carmo,  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, nos levou até o local. Estava sem luz. Nosso desafio neste momento era lançar a pedra no escuro.
No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Ainda bem, Carlos.

Bem, a questão é que com a falta de luz, não há ventilador! Calor terrível.

Fomos levados a conhecer a turma de 9o ano com certa reserva: será? Será que irão conseguir trabalhar
com a luz da tarde a cair? Com o calor sem trégua? E com uma turma que fala, fala muito? Chegaram a nos
perguntar se o melhor caminho era o desistir... Resolvemos trabalhar. E... e... como foi bom! Aconteceu ali o
que se repetiu em todas as apresentações neste Ponto Focado: não vimos o tempo passar... O que vimos?
Colegas de outras classes sentando nas janelas para acompanhar a apresentação e a oficina. 

Presenciamos  o  trabalho  coletivo  sendo  construído,  reações  esteriotipadas  pela  rotina  ou  pelo  vício  do
mesmo olhar sendo evitadas e depois suprimidas para encontrar um caminho de escuta. Lembro bem quando
um dos meninos percebe o que estava acontecendo, olha-se e nos olha surpreso e então esboça um sorriso.
E é este mesmo menino que solta uma lágrima ao encerrarmos a oficina.       

Longos abraços nas despedidas, recados escritos em suas camisetas, muitos jovens-fotógrafos registrando...
como que querendo que o sol permanecesse mais naquele dia. Poxa, se ainda fosse noite de lua cheia...





O QUE É DIFÍCIL ? 

ABUNÃ

O que é difícil?
Sair de casa com algumas malas e viajar por volta de 3 mil quilômetros, ora de carro, ora de avião, ora
andando, ora no asfalto, ora na turbulência, ora na estrada de chão, ora no sol quente, ora na chuva e contar
a sua história? Ou sair  de casa,  todo sábado ou toda quarta-feira no mesmo horário,  praticamente sem
bagagem, durante um ano, percorrer exatos 3 quilômetros e contar a sua história?
Ou o difícil é estar na iminência de não conseguir chegar no lugar onde você propôs contar a sua história?

Sim, é isto. Chegamos a ficar agoniados. Como chegar à Abunã?

Prá chegar à Abunã a estrada é ruim. Prá chegar à Abunã a estrada é boa. Prá chegar à Abunã a estrada é
boa até tal ponto depois é mais ou menos. Dá umas 3 horas, 3 horas e meia de viagem. Às vezes dá 4 horas
e meia. Pelo o que eu sei dá umas sete horas de viagem, dependendo da balsa que tem que pegar para
atravessar o rio. Tem ônibus que vai, mas não é todo dia que volta. Tem as lotações que saem do centro. Sai
quando lota, não tem horário. Enfim, chegamos. 

Trabalhamos  bem,  com  jovens  que  lêem  muito,  que  nos  explicam  com  desenvoltura  as  características
específicas do clima da região, os temas que gostam de pesquisar nos livros e na internet. Com jovem-mãe
que para não se atrasar em seus estudos, assiste às aulas com seu filho no carrinho, o ”mascote” da turma.  

Saímos  felizes,  mas  temos  que  contar...  neste  dia  na  estrada,  ficamos  com  medo.  Conhecemos  outro
motorista  e  este  começou  a  nos  contar  histórias...  Orgulhava-se  por  ter  desmatado.  Ganhou  dinheiro
vendendo madeira ilícita. E por fim, começou a falar mal de Chico Mendes e teceu comentários elogiosos ao
seu assassino. Ficamos com medo. Compreendemos o porquê de que esta viagem pode durar 3 ou 7 horas...
A estrada se tornou longa demais. Nesta noite, não dormimos bem.

(Às vezes é pedra, às vezes é caminho. Às vezes é um silêncio perdido).





PROJETO ASAS

PLÁCIDO DE CASTRO

Desde  que  conhecemos  pela  internet  o  Projeto  Asinhas  ficamos  voando.  E  quando  o  conhecemos
pessoalmente e dentro dele nos apresentamos, tivemos a sensação de que o nosso projeto tinha cumprido o
seu papel e que já poderíamos voltar. Foi um momento de suspensão. O mundo recém havia começado.

Foi lá em um dos ramais  de Plácido de Castro (ramal Epitácio). Maria do Carmo, que trabalha na Secretaria
da Educação como coordenadora do Projeto Asas, foi quem nos acompanhou. 

Vivemos  toda  a  rotina  do  Projeto  Asinhas*.  Fomos  recepcionados  por  D.  Francisca,  dona  da  casa.  A
professora Cristina se apresentou e em seguida seus alunos de 3 e 4 anos. Érica, Vinícius, Dion e Ricardo.
Hora  de  começar  a  aula  do  dia.  Tapete  no  chão  da  varanda.  Todos  nós  nos  sentamos.  Assistimos  e
participamos da aula. E aí chegou a hora de nos apresentarmos. Começamos cantando e cantamos por um
bom tempo com as crianças pedindo mais,  solicitando aquela  ou aquela  música.  (pediram repertório  de
músicas  folclóricas  infantis).  Nosso  espetáculo  ganhou  um  colorido,  um  tratamento  único,  foi  entrando
devagar, de mansinho, pedindo licença pra ficar.

E como se não bastasse tanta alegria, lá vem D. Francisca bem vagarosa, colocando queijo feito por ela, café
fresquinho pra gente saborear. Foi difícil não comer o queijo todo!

*Projeto Asas da Florestania:

A educação gratuita e de qualidade é um direito de todos os brasileiros, é um dos princípios constitucionais garantido
pela carta magna de 1988. O Projeto Asas da Florestania, implementado pela Secretaria de Estado e Educação do Acre
(SEE-AC) leva em consideração as dificuldades apresentadas pelos caminhos da Amazônia e busca promover o ensino
público de qualidade aos acreanos. Baseado no principio da ida dos professores a escolas de difícil acesso nas zonas
rurais dos 22 municípios do Estado, o Asas da Florestania evita o êxodo da população para as cidades. 





PROJETO RECA

NOVA CALIFÓRNIA 

Outro projeto que encontramos na internet foi o do RECA. Associação de agricultores orgânicos que tem sede
no Distrito de Nova Califórnia, em Rondônia. Ligamos e falamos da possibilidade de nos apresentarmos lá

-Um grupo de teatro? De São Paulo? Vem até aqui apresentar um espetáculo para nós?                                   

  E tá tudo bem  com vocês? Vocês sabem que são uns quatro mil quilômetros até aqui, não é?

O dia chegou e o que parecia tão distante era agora o momento presente, real, e ao mesmo tempo era teatro,
era o nosso Conto Machado plantado e colhido por nós.

Mas tivémos que esperar para montar e começar. Chegamos cedo e eles estavam todos reunidos em um
encontro mensal importante. Como ainda era cedo, nos propuseram realizar uma visita monitorada. Foi muito
interessante conhecer os locais de trabalho e de pesquisa deste grupo de agricultores.

Chegamos de volta. E a reunião corria solta. Ofereceram-nos um almoço. Topamos! Estava delicioso. Tudo
produzido ali. Delicioso, mas o palmito... ah!o palmito!... 

Bem,,, a reunião mensal não terminava. Este é um encontro para compartilhar experiências, mas também
para discordar e debater muito até encontrar nova prática. Ouvimos do lado de fora alguns momentos de
discussão mais calorosa.

Começamos a ficar preocupados. O tempo estava passando. Alguns nos olhavam de dentro da sala também
preocupados.

Opa! Chegaram a um consenso. Foram almoçar. Foi o tempo que tivémos para preparar tudo.

Pois retornaram rapidamente para a sala. Mas seu entrar era vagaroso, meio timido, calado. Observavam.
E este foi o tom predominante da encenação. Alguns risos mais soltos iam preenchendo o espaço. 





Por um lado, a curiosidade, o inusitado da situação provocava entusiasmo. Por outro lado, a distância entre
nós, artistas que vem da região sul do Brasil de uma grande metrópole, com agricultores que trabalham na
terra da região norte do país, parecia querer se instalar. Conseguiríamos nos compreender? 

Íamos dialogando com alguns silêncios, com olhares atentos. Tudo delicadamente. Passo a passo. E passo a
passo fomos criando um modo particular de nos comunicarmos. Nem tímido demais, nem expansivo.

Chegamos ao final e recebemos então um aplauso longo. E durante o debate um espectador perguntou se a
timidez do grupo poderia ter sido algo que nos dificultava. Foi muito interessante porque este comentário
demonstrava uma observação de percepção aguçada que correspondia ao tom do espetáculo e à vontade de
debater, de conversar sobre o momento vivido. Pudemos ter uma conversa aprofundada sobre o fazer teatral,
seus desafios, a importância da relação público-atores e a singularidade de nossa pesquisa cênica que tem
como base a itinerância e a proximidade. A questão é que foi clareando pra nós as relações próximas que
nossos ofícios possuem. E o tom do espetáculo foi  de encontro de trabalhadores que trabalham com a
atenção para o momento presente, com o cuidado artesanal, com o trabalho coletivo e relações  horizontais.

Novamente  aplausos,  abraços.  Saíram falantes.  Permaneceram conosco  alguns que teciam comentários
sobre cenas e nos interrogavam sobre nossos próximos destinos. Aí, olhei para este grupo e percebi que ali
estavam os espectadores-participantes (que participaram de alguma cena). De alguma forma eles estavam
dizendo pra nós que queriam ficar mais um pouco participando da desmontagem. 

E enquanto tiravámos a maquiagem e o figurino, ouvíamos o borbulhar de suas conversas animadas. Um ou
outro entrava novamente na sala, conversava um pouco mais conosco, saía e voltava pro grupo. Foi quando
nos trouxeram muitos presentes. Resolveram nos presentear com aquilo que sentimos que nos uniu e que é o
mais caro para cada um de nós: repartiram conosco os produtos-frutos de seu trabalho coletivo. Pudemos
nos deliciar com palmito, geléia, polpas de frutas da região, trufas recheadas com estas frutas, licores.





UM DESABAFO DEBAIXO DO SOL

RIO BRANCO

Rio Branco! Por que branco?

Se na minha memória, quando criança,

O mapa do Acre no atlas era pintado com a cor laranja?

 

Não sabia na época que andaria nas tuas ruas de poucas calçadas,

De pouca sombra, de pouco frio.

E a palavra branco logo após a palavra rio.

Teu rio quase sumiu.

Quase sumiu e a cidade de branco pariu.

E o mapa laranja da minha infância – distante, bem branco - lá no Rio Grande do Sul.





A FESTA E A NOITE

DISTRITO CAMPINAS

Conforme a proposta do Projeto que abre a possibilidade de aceitarmos do público atendido convites de
apresentações, a cidade de Plácido de Castro nos conduziu para o Distrito de Campinas. 

Convite: apresentação para alunos do EJA noturno.

Fomos nós guiados por Alan, o jovem motorista e estudante de direito, que nos apoiou durante o tempo que
estivemos nesse Ponto Focado 2. Nos levou pra tudo quanto foi canto. Pra Nova Califórnia/Projeto RECA
(RO), pra Boca do Acre (AM), para Plácido de Castro (AC), para vários locais em que nos apresentamos em
Rio  Branco  (AC),  nos  orientou  no  momento  que  precisamos  ir  a  um  Pronto  Socorro  e  por  último  nos
acompanhou  até  o  aeroporto,  quando  chegou  o  dia  de  voltarmos  para  São  Paulo.  Despedida  sentida,
querendo não se largar...

Bem...nossa aventura até o distrito de Campinas. Já havia escurecido e o caminho foi se mostrando tortuoso.
As orientações eram sempre: “é fácil! Vá por aqui, depois por ali!”. Íamos, mas nunca chegávamos. Vivemos
momentos tensos, porém nosso amigo Alan, que se manteve tranquilo o tempo todo, nos fez chegar ao local.
Depois nos contou que por dentro, seu coração batia forte.

Quando  nos  disseram  que  o  público  seria  Eja/noturno,  planejamos,  junto  com  os  nossos  conviteiros,
apresentar  o  espetáculo  “Conto  Machado”.  Só  que  no  Distrito  de  Campinas  a  notícia  se  espalhou,
organizaram-se para nos receber trazendo muitas crianças para nos assistir.  Conversamos com todos e
decidimos juntos pelo espetáculo “A Festa”.   E tudo foi uma festa nesta noite! Nos divertimos muito juntos.

No final tivemos um debate caloroso, de longa duração. Entre inúmeras colocações, este debate trouxe a
colocação do quanto o nosso fazer teatral aponta, diz que o teatro está dentro de todos nós.





BOCA DO ACRE

ERA CHÃO

“Boca do Acre brevidade e intensidade”(era o que eu tinha anotado no meu caderno).

A viagem era asfalto, era chão. Era branco, era índigena.É branco, era índigena. 

É asfalto, era chão. É presente, era passado. É boi, é boi e é boi e era chão,

Mas nem todo mundo havia desistido ainda não. Mais adiante tem 11 quilometros de chão, depois 18 e depois
mais 27 e depois acabou. Tem mais não.

Rio Purus e Rio Acre se encontram, comemora-se com palafitas e ruas estreitas 

As casas são bonitas, as pessoas nos acolhem, trabalhamos com intensidade. 

Breve dia esse, tão intenso quanto um encontro de rios. Aonde tem asfalto na estrada, é branco que quer.
Aonde tem terra, é índigena que quer.

Uns dizem que isto é atraso Uns dizem que é direito. Digo que é direito à terra e sabedoria.

Viagem que nos mostrou de perto, de muito perto, a intensidade e crueldade do confronto daqueles que
querem as terras pra o que chamam de progresso e daqueles que querem terras pra viver.

Viagem que  nos  fez  encontrar  educadores  com letra  Maiúscula.  E  quando  falo  de  Educadores,  falo  da
secretaria de educação da cidade, falo da direção e professores das escolas. Falo de jovens estudantes.
Tímidos nos primeiros minutos. Radiantes depois.

Tivémos ainda a sorte de encontrar com colega de Sampa que acabou de se mudar para aquela cidade (já
mora na região há alguns anos). Foi admitido como professor de artes recentemente e estava começando a
organizar uma encenação com os jovens estudantes. Pra nós foi muito interessante ter a presença de um
velho companheiro durante as apresentações. Pra ele, segundo o que nos falou, chegamos lá na hora certa,
era o que seu projeto precisava pra deslanchar a olhos vistos.





DIA DA CRIANÇA 

RIO BRANCO

Em Rio Branco era dia 12 de outubro. Dia da Criança. Dia da entrega de casas populares pelo
Projeto Minha Casa Minha Vida.

Essas casas seriam entregues em 2016, porém, ouvimos falar que essa entrega foi  antecipada
devido a nossa presença... ou talvez, foi antecipada por conta das alagações ocorridas na cidade.
Vai saber...

Estamos brincando porque foi  muito bom estar lá,  participar da festa da entrega parcial.  Parcial
porque realmente tivéram que correr muito para abrigar a população que perdeu tudo durante as
inundações.

Havia uma euforia no ar. Gente de todas as idades conversando, andando de cá pra lá, conhecendo
as  escolas  novinhas  em  folha  e  o  posto  de  saúde.  Discursos  emocionados.  Muitos  jovens
assessorando as atividades. 

E nós no meio da festa apresentando “A Festa”.

“Ai,ai,ai, eu vi o Bem-te-vi!

 Ai,ai,ai, que bom que eu te vi!”

Que bom que estive aí.





ATRIZ

IMPERATRIZ

“No Ponto  Focado 1  as  ondas provocadas pela  nossa pedra  nos levaram a Imperatriz  no Maranhão.

Impossível não pensar no trocadilho: aqui impera a atriz!

Ligar para Imperatriz, para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura, 

para uma das escolas...não completava...rever ddds...enviar e-mails...    … nada. 

Alguns dias, novas tentativas até começar um contato com uma ligação ruim. Conseguimos através desse

contato agendar apresentações e oficina, porém não conseguimos estabelecer uma relação de parceria.

Em Imperatriz seguimos receosos para o local das apresentações. O que haviam compreendido? Como

seríamos recebidos? Como haviam se organizado?

Nos primeiros instantes da nossa chegada percebemos que tudo estava bem. 

Nos primeiros instantes de nossa primeira apresentação percebemos que tudo estava muito bem.

A escola toda tinha se mobilizado para nossa chegada. Vimos avisos e lembretes.

E conforme íamos conversando, a compreensão mútua nascia.

Fomos para a primeira apresentação para jovens do Ensino Médio.

Direção e coordenação nos acompanhando em peso.





Acompanhando-nos de riso estampado, reconhecendo a desconfiança que tinham até então.

E os jovens?

Olha, ao contrário do que estávamos prevendo devido às dificuldades de comunicação, desde o nosso

primeiro olhar havia soltura, diálogo fluído. Percebemos o quanto esses jovens estão embuídos na busca de

conhecimento e o quanto já o conquistaram...enfim, quatro apresentações realizadas daquela maneira que

sempre sonhamos que aconteçam.

A oficina, a qual realizamos para 30 jovens teve que ser adaptada para 80.

E como se toda esta sintonia não bastasse. Rodaram a cidade para nos trazer o açaí mais saboroso da

região!  Infelizmente comemos tudo, sobrou não.

Impera a alegria em nosso coração.

Imperam atores

Imperam atrizes

No sul do Maranhão.





POR ACASO

AUGUSTINÓPOLIS

Em Augustinópolis  ministramos oficina para professores,  coordenadores pedagógicos e diretores da rede
pública  como também  para  representantes  da  secretaria  municipal  de  educação.  Os  educadores  foram
chegando. Uns se apresentando, outros não. E meio timidamente e um pouco insatifeitos foram nos dizendo
que estavam se sentindo cansados, meio sonados, pois estávamos próximos do final do ano letivo.

Como  temos  ministrado  muitas  oficinas  para  educadores  por  todo  Brasil,  sabemos  que  geralmente  do
primeiro educador que comparece até a chegada do último temos em média uns 30 minutos. 

Depois de longos debates chegamos a uma resolução dramatúrgica. Usamos esta característica a favor da
cena: encenamos desde o momento em que o primeiro oficinando entra na sala. Vamos conversando sobre
coisas corriqueiras, nos mostramos um pouco aflitos, conversando...Durante este tempo de espera coletiva a
cena inicial do espetáculo vai se desenrolando. A recepção dos participantes da oficina já é a própria oficina,
já é o próprio espetáculo “Por Acaso” que inaugura o encontro.

Este viver cotidiano é que é o elo dramatúrgico. Quando os personagens-narradores do conto “Trapaceiros à
Força” de Tchechov entram em cena, sentem-se a vontade para realizar a troca de cotidianos,  trazem o
cotidiano de uma família em sua festa de Ano-Novo. A partir daí a plateia é conduzida para um outro estado
de percepção.

Entrelaçamos tempos e locais cotidianos. Encenamos em uma sala de aula, ou seja, no local de trabalho do
dia a dia dos oficinandos.  Levamos para cena 3 tempos do cotidiano,  o tempo do agora (nossa espera
conjunta pelos retardatários), o tempo de uma família brasileira e finalmente relacionamos estes com o de
uma família russa.

Após a encenação não tínhamos mais aquele grupo meio sonado e cansado. Tinhamos conosco um grupo
em sintonia e pronto para iniciar a oficina propriamente dita, para iniciar O Jogo do Enigma do Tabaréu.





SEU EDMAR

POVOADO 16

Outro povoado - esse não era vinte mil - era dezesseis:

Povoado km 16. Área rural de Augustinópolis. Continuando a viagem pelo Bico do Papagaio.

Nesse  dia  os  professores  que  organizaram as  apresentações  propuseram trazer  alunos  de uma escola
vizinha somando com os da escola que iríamos nos apresentar. Mas a notícia da apresentação se espalha
rapidamente, e assim, tinhamos plateia se acomodando nas 3 ou 4 janelas da sala da escola.

Fizemos duas apresentações, uma para crianças outra para adolescentes, “A Festa” e “Por Acaso”. 

Público da “A Festa” a princípio meio desconfiado... e aí foi se soltando como só! E pudemos dançar em roda
no final.  Já o público de “Por Acaso” desde o primeiro momento exalava euforia,  tanta que tivémos que
respirar mais pausadamente. A sala lotada de nossa gente, com ventiladores ligados, com suas 3 ou 4 janelas
abarrotadas de mais nossa gente respirava junto, pedindo sempre um bocadinho mais. Mas a hora foi se
aproximando, se aproximando, o sol se pondo. Hora de ir.

Dali,  após as  apresentações,  Seu Edmar,  que nos contou que quando chegou em Augustinópolis  havia
somente 33 habitantes, nos levaria até Araguatins. Não tínhamos reservado hotel,  mas com certeza Seu
Edmar  só  nos  deixaria  depois  de  nos  ver  bem  acomodados.  E  assim  foi.  A despedida  foi  difícil,  mas
prometemos voltar a nos ver um dia. Mais uma vez a constatação de que a itinerância traz em si a despedida.

Repentinamente não tinhamos mais ninguém, tínhamos há pouco tanta gente, tanto carinho, tanta risada. 

Agora era aquele rio  imenso para contemplar  – Araguaia!  E ele,  o rio,  levanta seus olhos e nos vendo
desfrutar de uma liberdade imensa começa a nos contar, timtim por timtim, tudo o que tínhamos que saber
sobre a guerrilha que por ali aconteceu nos anos setenta.





MANGUEIRAS

POVOADO 20 MIL

Povoado vinte mil

sombra das mangueiras

nos olhávamos tentando adivinhar nossa cena

tanta gente ali nos esperando

seus olhares

nossos olhares

suspense

vinte mil nos soa como nome um nome diferente

vai taperá – canta sem medo...

Seu Edmar, nosso motorista, que se pudesse nos levava no colo,

sentou fazendo parte da plateia

estávamos inteiros





TRENZINHO

POVOADO 20 MIL

 

Crianças,  adolescentes,  professores,  funcionários,  coordenadora,  diretora,  coordenador  da

Secretaria de Educação, todos ali nos esperando... tinham permanecidos perto do portão de madeira

da escola...qualquer movimento, qualquer som, poderia ser a gente chegando. Nos mostraram a

escola com entusiasmo. Percebemos que estavam preparando um lanche, ensaiando uma cena pra

nos mostrar, que espaço escolher? Qual seria o espaço teatral desta escola? Chegamos a pensar

em escolher uma das salas, mas as mangueiras nos chamavam, movimentavam generosamente

seus galhos e folhas a nos refrescar. Vamos lá! Debaixo das mangueiras! Queriam já preparar, trazer

cadeiras e tal. Explicamos que tudo isso a gente ía fazer junto ao iniciamos o espetáculo, só que

tinhamos que vestir os figurinos antes. E assim foi com cena nova que havíamos ensaiado na noite

anterior. 100 cadeiras sendo colocadas, 200 olhos atentos, brilhando. Cantamos, rimos, choramos

um pouco,  tudo dentro  das histórias  que o  Taperá,  ali,  sentado no galho da mangueira,  tem o

costume de contar pra gente.  Acabou? Não! Mais um, mais um! Só conseguimos nos despedir

quando ao portão de madeira chegamos dançando na longa corrente do nosso trenzinho coletivo.





AREIA BRANCA

VILA FALCÃO 

Vila Falcão e Vila Natal

Área rural de Araguatins.

Era feriado. 

Estradas de terra e às vezes areia branca, como se fosse praia. Seguimos e chegamos no povoado
Vila Natal, que existe há mais de 100 anos, como disse o motorista, o Rogério. 

Entramos na escola. Silêncio. Parece que não tem ninguém... Ué?...

Encontramos uma faixa : “Bem Vindo Grupo Caixa de Imagens!”. 

Opa! Alguém aparece com rodo e pano na mão: Bom dia! Estamos esperando vocês à tarde. Agora
pela manhã é na Vila Falcão!

Meia volta. Na Vila Falcão também tem faixa : “Bem Vindo …”

Todos viéram. Abriram suas portas, se organizaram.

Duas ótimas apresentações de “Por Acaso”.  Será que Tchékhov imaginou seu texto, seu conto,
viajando tanto? Mais uma vez, permanecemos com o jovem-público até chegar a hora do ônibus
passar. Ora conversávamos, ora compartilhávamos números de mágica.

Nos foi oferecido um tremendo almoço.





ABRAÇADOS

VILA NATAL

Vila Natal e Vila Falcão 

Área rural de Araguatins.

Era feriado. 

À tarde no povoado de Natal ouvimos o hino nacional, que o diretor faz questão de cantar antes que
os alunos ocupem as salas. Também foram duas apresentações de “Por Acaso” seguidas de debate
–  conversamos  sobre  o  conto,  seu  autor,  nossa  ida  à  Rússia  –  cantamos  músicas  de  nosso
repertório e compartilhamos números de mágicas. O que aconteceu neste dia que a mágica insistiu
em ficar entre nós? Por este Brasil a dentro conhecemos tantos contadores de histórias, alguns já
senhores, alguns jovens, outros mirins. Aqui, neste dia, encontramos o fascínio pelo ilusionismo e
pelo poder de adivinhação. Talvez porque estivéssem inventando um feriado diferente...

Depois todos ficamos juntos, juntos mesmos, de não querer desgrudar, de querer ficar abraçado. Prá
sempre.  Alunos-jovens,  diretor,  coordenador,  assistente  administrativo,  funcionárias,  um  grande
cordão de braços entrelaçados.

E hoje, um mês depois, escrevendo esse relato, esses abraços estão aqui, em nós. E ainda teve a
fila para que deixássemos um dizer em cada caderno. A estrada de terra que agora nos leva de volta
e que às vezes revela uma areia branca nos sussurra que há milhões de anos tudo era mar. E nós
sussurramos prá ela: há milhões de segundos erámos nós ali.





DORMIR, TALVEZ SONHAR

ARAGUATINS

Desabafo de noites mal dormidas

Uma  história  pode  ser  contada  por  descobertas,  pela  ignorância,  pelo  pré  estabelecido,  pelos
sentidos, pela intuição, por sensações, pelo concreto ou percorrendo todas essas possibilidades. 

A música comercial e em volume alto atravessa as paredes e nos tapeia (no sentido de nos dar
tapas e no sentido de nos enganar), nos acorda, nos sacode, nos atravessa apenas para nos dizer
nada de interessante. 

Ou,  se  formos  tentar  entender,  para  gritar  o  desespero  da  solidão  resumida  numa  das  frases
cantadas : “vou beber até cair”. E grita sob o pretexto, como conta o restante da letra, de que alguém
não mais o quer. 

E, acredito que muitos ao se identificarem com esse desespero de não mais se querer, aumentam
ainda mais o volume, transformando essa “música” em um ruído aterrorizante e aí bebem até cair.





1000

ARAGUATINS

Araguatins se fosse prá resumir diríamos :

 0001 rio e crianças 1000

Um rio gigante que de onde estávamos

Apartava o Pará de Tocantis

0001 rio e crianças 1000

Crianças de creche e de primeira a quinta série.

Do bebê Heitor que nos seguiu até a outra sala

Ao rimador José Augusto que rimou o futebol dali com o futebol do Real Madrid, 

De professores e professoras que se orgulhavam a cada fala

E a cada reação de seus sábios e espertos alunos.

E pra continuar a rima afiada

Dos nossos públicos mirins

Misture bem Tocantins e Araguaia

E terás Araguatins.





PIQUININHA

ARAGUATINS

Lá pelas seis do nosso relógio

O Rio Araguaia chama o Sol

E os dois posam pras fotos das pessoas que ficam por ali

Daí a pouco o Sol se põe a conversar até sumir

Aí o Rio chama a Noite

A Noite vem e cada vez mais fica noite

Se deita na correnteza, suspira e se aquieta

E o Rio se umedece de noite até a Noite ficar clarinha

E aquela ilha, ali no meio, 

que todos afirmam em dizer que são praias de verão

A cada dia e a cada noite

O Rio a deixa mais e mais “piquinininha”.





CHUVA

MARABÁ

Conheci um anjo 

tocava harpa morava num banjo

avistei lá no horizonte

na manhã ainda escura

era fumaça era chuva

tudo junto num lugar

onde estou onde estarei

o futuro e o presente

bem ali na minha frente

pra dizer que nunca errei

pois ali naquele instante

o passado se afogava

se afogava para sempre

na chuva e na fumaça

marabá nunca mais te esquecerei.





CONTINUA CHOVENDO

MARABÁ

A cidade amanheceu como sempre, com o céu azul e sol forte. De repente tudo foi mudando muito
depressa. Vento forte. Vento frio. E o dia começou a parecer noite. Escuro o céu. Bem escuro. Veio a
chuva forte e vimos as pessoas pegando casacos, achando um absurdo a queda de temperatura.
Veio a chuva forte e incessante, vimos todos se atrasando. Ninguém saia, ninguém chegava. 

E começamos a chorar ao sabermos que aquela escuridão e chuva intensa era a união hedionda da
chuva com as queimadas. Há aqui também quem ainda insiste em desmatar para criar gado. Há
aqui também ainda quem não se conforma por não poder mais possuir em suas propriedades o
trabalho  escravo.  Paga  multas,  obrigado  por  lei  constrói  casas  populares,  refloresta  e  logo  na
esquina, mais escondido ainda, volta a fazer tudo como fazia. E coloca o telejornal num volume tal
que eu saí do saguão do hotel.





RODA

MARABÁ

A Expedição 21.21 Caixa de Imagens recebeu em Marabá o apoio da Fundação Casa de Cultura de
Marabá e foi em uma de suas salas que ministramos a oficina para educadores e artistas da cidade.

Diferente de todas as outras até então realizadas no Projeto, tanto as do Ponto Focado 2, quanto as
do  Ponto  Focado  1,  nessa  Oficina,  em  vez  de  começarmos  com  o  espetáculo  “Por  Acaso”
(adaptação do conto “Trapaceiros à Força”  de Tchékhov)  começamos com o espetáculo “Conto
Machado” (adaptação de vários contos de Machado de Assis) porque alguns dos participantes já
tinham assistido apresentações do “Por Acaso” quando estavam nos acompanhando.

Decidimos  que  iríamos  apresentar  algumas  cenas  do  “Conto  Machado”   e  a  partir  destas
lançaríamos questões para a discussão coletiva. Porém, a atenção e o envolvimento da plateia
foram tão intensos que fomos apresentando, apresentando e chegamos até o final do espetáculo. 

O debate posterior a essa apresentação foi longo, caloroso, pleno de interesse. Alguns participantes
estão formando um grupo de contadores de história. Debatemos de forma aprofundada sobre os
processos de criação e sobre as adaptações dramatúrgicas dos nossos espetáculos.

Já outros oficinandos tinham assistido às apresentações que realizamos no dia anterior para os seus
alunos e  fez  questão de contar  tim-tim por  tim-tim a  todos da roda a abrangência poética que
tínhamos alcançado com as crianças de 3º a 5º ano.

E nós muito satisfeitos com o resultado dessas horas de trabalho, entregamos um a um, solicitando
ao “formando” um breve discurso, o certificado de conclusão.

 





VOLTA PRA CASA

Dizia: acabaram-se as viagens da nossa expedição 21.21!

- Prá casa !

E o avião se prepara para decolar...

- Vai avião ! (E o avião entra na pista)

 - Prá casa!

E a velocidade diminui e uma voz em off anuncia:

- Prá casa ainda não...

E estacionamos por mais uma hora. Será feita mais uma revisão.

Acredito ter ouvido o riso abafado do avião dizendo :

- Prá casa...
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