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A p r e s e n t a ç ã o

Este pequeno livro pertence à série Preservação e Desenvolvimento, uma
coleção de registro das experiências desenvolvidas pelo Programa
Monumenta na área da promoção de atividades econômicas, de educação
patrimonial, de formação profissional e de capacitação.

Na qualidade de programa do Ministério da Cultura para a recuperação
sustentável do patrimônio histórico brasileiro, o Monumenta se propõe a
atacar as causas da degradação de sítios históricos e conjuntos urbanos
tombados e a elevar a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Assim, muitas das ações propostas no âmbito do Programa, com apoio de
estados e municípios, vêm permitindo a essas comunidades descobrir o
patrimônio cultural como fonte de conhecimento e de rentabilidade
financeira, como meio, portanto, de inclusão social. 

Esse novo conceito de preservação transformou alguns dos sítios
beneficiados em pólos de atividades culturais, turísticas e de geração de
empregos, garantindo ao mesmo tempo a conservação sustentada de nosso
patrimônio e melhores condições de vida para quem trabalha ou vive ali. 

É uma dessas experiências que você vai conhecer agora.
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I n t r o d u ç ã o

O teatro de bonecos é manifestação artística notável pela longevidade, pois

talvez tenha nascido na idade da pedra. Tal hipótese não pode ser

comprovada, mas sabe-se que, já na Grécia antiga, essa modalidade de

teatro era muito difundida e apreciada em espetáculos de rua.

Desde então, o teatro de bonecos ganhou o mundo ocidental, passando

primeiro por Roma e pela Europa da Idade Média. No Brasil, as primeiras

marionetes provavelmente foram utilizadas para representar figuras da Bíblia,

durante festas religiosas, a partir do século 18. Na mesma época surgiram os

tradicionais mamulengos, teatros de fantoches nordestinos.

A partir de meados do século 20, o movimento teatral de marionetes ganhou

corpo no Brasil, tendo o Rio de Janeiro como principal centro de difusão. Os

espetáculos para o público infantil dominaram o cenário no início. Mas, nos

anos 70, a animação se voltou também para a dramaturgia adulta. De lá para

cá, muitos grupos teatrais se formaram, consolidando a arte de trabalhar

com os bonecos em várias regiões do país.
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Como se vê, em sua longa trajetória desde tempos remotos, o teatro de

bonecos passou por várias transformações, sem nunca deixar de fascinar os

espectadores.

É o que se verifica na cidade histórica de Paraty, no litoral sul do Rio de

Janeiro, onde o Grupo Contadores de Estórias vem apresentando o

espetáculo Em Concerto desde 1994. Com isso, o Teatro Espaço, que

pertence à companhia, se tornou atração turística.

Embora a peça tenha sido vista ali por mais de 70 mil pessoas, a maioria dos

paratienses nunca foi ao teatro. Isso porque a renda da maior parte das

famílias é baixa e, durante bom tempo, a população imaginou que os eventos

culturais dessa natureza eram uma exclusividade reservada aos turistas.

Para desfazer esse equívoco, o Programa Monumenta patrocinou o projeto

Escolas no Teatro Espaço, realizado em 2006, proporcionando a milhares de

alunos da rede pública a oportunidade de ir ao teatro pela primeira vez.

O projeto, de grande sucesso, continuará a ter reflexos por tempo indefinido, pois

os jovens paratienses descobriram o encanto do teatro e se tornaram mais inte-

ressados em participar de outras realizações culturais que a cidade lhes oferece.

8
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Essa nova postura será muito importante para sua formação enquanto

cidadãos e futuros agentes de turismo em uma cidade que é patrimônio

nacional.

Luiz Fernando de Almeida
Coordenador Nacional do Programa Monumenta

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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E s t u d a n t e s
d e s c o b r e m  o  t e a t r o
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E s t u d a n t e s  d e s c o b r e m  o  t e a t r o

Nas últimas décadas, Paraty, no sul do Rio de Janeiro, aos poucos se tornou

referência para o turismo cultural. Com eventos atraentes, mais o charme do

casario antigo e a beleza das regiões litorâneas de Mata Atlântica, a cidade

praticamente desconhece as baixas temporadas. A situação era um tanto

diversa em 1981, ano em que uma companhia de teatro de bonecos, o

Grupo Contadores de Estórias, chegou para ficar. Não havia tantos visitantes,

e o ambiente tranqüilo seduziu os artistas: Paraty reunia condições ideais

para o trabalho de criação dos espetáculos que apresentariam no Brasil e no

exterior. Com o dinheiro das turnês, o grupo comprou uma casa no centro

histórico e a transformou no Teatro Espaço, que virou atração turística. A

peça Em Concerto está em cartaz ali desde a estréia, em 1994.

Dividido em episódios curtos, o espetáculo já foi visto por mais de 70 mil

pessoas. Esse total, que não inclui as platéias de espetáculos apresentados

em outras localidades do país e do mundo, corresponde ao dobro da

população de Paraty. No entanto, até hoje, a maior parte dos paratienses

só conhece a fachada do teatro. Por dois motivos. Primeiro, porque em

geral a renda das famílias é baixa. Depois, porque a valorização do

13
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patrimônio histórico e das manifestações culturais pelos munícipes é mais

recente. Isso só começou de fato a mudar no primeiro semestre de 2006,

quando alunos da rede pública de ensino foram ver o Grupo Contadores de

Estórias no palco.

Em sua quase totalidade, os estudantes das escolas públicas de Paraty

são filhos de pescadores, trabalhadores rurais, operários de construção e

funcionários de pousadas e restaurantes. Muitos deles moram na zona

rural e estudam na cidade, não tendo recursos ou a oportunidade de

participar de determinadas atividades na esfera cultural. Após a

temporada de apresentações de Em Concerto e Chapeuzinho Vermelho,

grande número de crianças, jovens e adultos escreveu sobre a surpresa e o

encantamento proporcionados por essa introdução ao teatro. Não poderia

ser diferente. A exemplo da maioria esmagadora dos brasileiros, os

estudantes de Paraty têm sido alimentados com o que há de pior em

matéria de entretenimento e de produtos da chamada indústria cultural.

No Teatro Espaço, ao contrário, mergulharam em delicado universo

de sonhos, povoado por seres minúsculos que, de repente, parecem

transcender sua condição de objetos.
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Em Concerto e Chapeuzinho Vermelho dispensam diálogos. As manipuladoras

que dão vida às personagens se apresentam cobertas de preto da cabeça aos

pés. No entanto, a presença humana é esquecida segundos depois de cada

troca de cenários, feita à vista do público, pois o espectador, imobilizado pelo

magnetismo dos bonecos animados, também acaba envolvido por outros

recursos cênicos – iluminação e música. A série de apresentações especiais

dos Contadores de Estórias foi patrocinada pelo Programa Monumenta,

segundo o projeto Escolas no Teatro Espaço, aprovado em 2005. O

Monumenta, financiado pelo Ministério da Cultura e o Banco Interamericano

de Desenvolvimento, em colaboração com a Unesco, é um programa voltado

para a recuperação do patrimônio histórico brasileiro. Mas também apóia

projetos destinados a incrementar atividades econômicas nos centros históricos.

A geração de renda nesses sítios é fundamental para que as comunidades

possam garantir a manutenção de monumentos e tradições culturais.

O projeto Escolas no Teatro Espaço se enquadrava nessa categoria, tendo

sido apresentado ao Monumenta pela ONG Espaço Cultural Paraty, cuja

principal fonte de recursos é o teatro de bonecos. Fortalecer e divulgar a

atividade teatral significaria fortalecer a ONG, responsável por outras

iniciativas importantes na cidade, como se verá mais adiante. 
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Os coordenadores do projeto agiram orientados por uma perspectiva de

longo prazo: ao levar estudantes ao teatro, estavam formando público

para outros eventos em Paraty, o que também é uma forma de incentivar
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os jovens a assumir o papel de cidadãos e a valorizar o patrimônio

histórico e cultural. Escolas no Teatro Espaço foi um sucesso. Dos 2.115

alunos participantes, 573 assistiram Em Concerto e 1.542 foram às

apresentações de Chapeuzinho Vermelho. E seus depoimentos sobre o que

viram são eloqüentes.

Raquel Alves Barreiro, aluna de curso noturno do ensino fundamental,

assistiu Em Concerto, fascinada. Embora desde sempre fosse atraída pelo

teatro, já contava 27 anos quando a chance surgiu. “Todo mundo tinha de

ter a oportunidade de ir ao teatro pelo menos uma vez por mês”, escreveu.

Para Meiryellen de Oliveira, “o sincronismo, a delicadeza, a perfeição,

pequenos detalhes formam o esplendoroso Em Concerto. Foi uma

experiência inesquecível”. Rosa Carlas comentou: “Nem se eu usasse um

milhão de palavras, acredito que não conseguiria expressar totalmente o que

senti. Fui tão enfeitiçada que, mesmo horas após o espetáculo, aquelas cenas

não saíam do meu pensamento.” As crianças se manifestaram de forma

parecida. “O final foi bom e eu fiquei feliz como se eu fosse a Chapeuzinho

Vermelho. Foi muito divertido e melhor que assistir televisão. Não vou

esquecer nunca meu primeiro passeio ao teatro. Quero ir outras vezes.

Obrigada”, declarou Julie do Espírito Santo Guedes.
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Os professores, emocionados, fizeram comentários semelhantes. Da Escola

Pingo de Gente, uma professora, impressionada, lembrou que “ao terminar

o espetáculo, alunos de cinco anos perguntaram se tinha mais. Crianças

nessa idade têm, em média, de 20 a 30 minutos de concentração, e esses,

depois de 40 minutos, ainda queriam mais”. Os Contadores de Estórias já

haviam apresentado espetáculos para escolas de Paraty, mas nunca partici-

param de um projeto de tal envergadura. Para eles, Escolas no Teatro Espaço

alcançou plenamente seus objetivos. Tanto assim que a comunidade quer

que o   projeto tenha continuidade, conforme pedidos da administração

municipal e de vários professores. Os organizadores ficaram particularmente

satisfeitos com o comportamento exemplar dos jovens na sala de espetáculos.

E também porque eles contaram sua experiência para as famílias e pessoas

próximas, multiplicando o interesse pelo trabalho desenvolvido no teatro e

por outras manifestações culturais.

Hoje, os alunos e seus familiares estão mais abertos para as possibilidades

que a cidade oferece no campo cultural. Para que fosse possível chegar a

bons resultados, os organizadores planejaram tudo com muito cuidado. O

projeto foi antecedido por uma série de ações, principiando pelos contatos

com as escolas e com a Secretaria Municipal de Educação. Como não seria
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possível levar todos os alunos de cada unidade de ensino ao teatro, a tarefa

de escolher que turmas mandar ficou para diretores e orientadores

pedagógicos, desde que houvesse estudantes dos vários turnos e faixas

etárias. Isso depois de o projeto ter sido modificado. A idéia inicial era
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apresentar apenas Em Concerto, para alunos maiores de 14 anos. Mas

Chapeuzinho Vermelho foi incluída para atender pedidos das escolas.

Por dificuldade de transporte, a Secretaria de Educação decidiu que só os

alunos da rede urbana iriam ao teatro. Porém, duas escolas da zona rural

insistiram em participar do projeto, propondo cuidar do transporte de seus

alunos. E elas terminaram ficando entre as mais participativas. Duas outras

instituições também foram atendidas, a Apae e o Projeto Casa Escola. De

comum acordo com representantes da rede de ensino, a coordenação do

projeto resolveu concentrar os espetáculos teatrais no primeiro semestre.

Havia boas razões para isso. Se o projeto se estendesse para além de junho,

poderia ser afetado pela Copa do Mundo, pelas férias de julho e pela Festa

Literária de Paraty, que interromperiam sua divulgação.

Pronta a grade de 37 apresentações, que seriam realizadas sempre às

quartas e sextas, com sessões pela manhã, à tarde e à noite, um membro do

projeto visitou as escolas alguns dias antes de cada turma ir ao teatro,

levando material para os professores e para os alunos. Os professores

receberam uma proposta de atividades pedagógicas. Ao público

estudantil foi oferecido um folheto sobre o projeto, apresentado como

23
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parte do Programa Monumenta, com um encarte relativo ao espetáculo

que o aluno iria assistir. O encarte sobre Em Concerto trazia comentários

sobre o espetáculo, escritos por alunos da rede pública convidados a ir ao

teatro antes do início do projeto. Tais comentários serviram de estímulo

para os colegas.

O encarte sobre Chapeuzinho Vermelho trazia uma parte destacável, com

figurinhas para pintar e recortar. Com elas, as crianças poderiam montar seu

próprio teatrinho. Foi uma forma de levar os pequenos alunos a compartilhar

suas impressões sobre o espetáculo com familiares e amigos. Por fim, os

coordenadores do projeto usaram um artifício para incentivar a produção de

trabalhos em sala de aula sobre a experiência da “ida ao teatro”, e dessa

maneira ter um retorno sobre o aproveitamento da atividade por parte dos

alunos: um concurso, em que os autores dos melhores desenhos e das

melhores redações ganhariam uma bicicleta. Um prêmio relacionado à

cultura, motivaria alunos já atraídos pelas atividades de leitura, desenho e

redação. Dada a realidade econômica local, uma bicicleta seria ambicionada

pela maioria. Elas foram compradas pelo Espaço Cultural Paraty, que usou

recursos próprios e contribuições de comerciantes e de amigos. A estratégia

deu certo: ao todo foram apresentados 106 redações e 435 desenhos.
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Dos 24 classificados, 13 eram alunos do Ciep (Centro Integrado de Educação

Pública). Os demais estudavam em outras cinco escolas. Os organizadores

observam que o Ciep tem tido diretores interessados, que conseguem

envolver e estimular alunos e professores para que participem de diversos

projetos. O Ciep, por exemplo, organiza sua própria feira literária e promove

clubes de atividades extraclasse. Como era grande a quantidade de

trabalhos apresentados, os organizadores decidiram conceder vinte brindes

especiais a trabalhos bem classificados. Os brindes eram kits de material

escolar embalados de maneira charmosa. Quatro escritores e quatro artistas

plásticos da comunidade formaram o júri. Os vencedores na categoria

infantil foram: Caio Márcio Pereira de Souza (desenho) e Julie do Espírito

Santo Guedes (redação). Na categoria juvenil, os prêmios ficaram com

Lidiane Jáconi (desenho) e Luís Felipe Silva do Nascimento (redação).

O projeto Escolas no Teatro Espaço terminou com festa, na noite de 25 de

agosto de 2006, quando houve entrega de prêmios aos vencedores dos

concursos. Os finalistas receberam diplomas de participação e os brindes.

Houve ainda exposição dos trabalhos dos alunos, projeção de imagens do

projeto, exposição de bonecos do Grupo Contadores de Estórias e um

coquetel, além de um bolo enorme e refrigerantes para a meninada.
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Para os organizadores, além da

satisfação pessoal, ficou um

público com potencial multipli-

cador enorme, já que esses

jovens serão os futuros agentes

de turismo, funcionários de

pousadas e restaurantes etc.

Com apoio do Programa

Monumenta, a ONG Espaço

Cultural Paraty imprimiu vários

materiais promocionais e realizou um sonho antigo: a produção de um DVD

institucional sobre seu trabalho e o do Grupo Contadores de Estórias, para

ser distribuído em escolas, bibliotecas e organizações beneficentes. E

também ser vendido para financiar projetos da ONG. Para a feitura do DVD,

a equipe recuperou e digitalizou um acervo de imagens que estava em vias

de se perder. Isso já havia acontecido com gravações em VHS, afetadas pelo

clima extremamente úmido da região. Fotos e recortes de jornais também

foram digitalizados para os documentários, dando uma sobrevida à memória

do Grupo Contadores de Estórias e da ONG Espaço Cultural Paraty.

29
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Teatro de bonecos,
da antiguidade a Paraty
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Te a t r o  d e  b o n e c o s ,  d a  a n t i g u i d a d e  a  P a r a t y

Embora seja impossível determinar onde e quando apareceu o teatro de

bonecos, pode-se afirmar com segurança que surgiu em tempos recuados,

com feições muito diferentes das de hoje. Marcos Caetano Ribas, do Grupo

Contadores de Estórias, lembra que figuras de pedra em miniatura têm sido

encontradas por arqueólogos em sítios pré-históricos. Normalmente são

ídolos que representam deuses. Mas nem sempre o significado das figuras é

claro. Como em todas as culturas as crianças fazem bonecos e miniaturas

para brincar, inclusive para contar histórias que inventam, talvez ao menos

algumas das estatuetas antigas servissem a esse propósito, especula Ribas.

Nesse caso, as raízes do teatro de bonecos estariam perdidas na pré-história.

Mas a antiguidade dessa forma de expressão artística é mesmo inquestionável,

conforme demonstra Newton Oliveira da Cunha no ensaio intitulado

Algumas considerações sobre o teatro de bonecos no mundo. De acordo

com esse autor, textos de Xenofonte e Plutarco indicam que a animação de

bonecos era um divertimento bastante difundido na Grécia clássica. E assim

continuou em Roma, como parte dos espetáculos populares de rua. Mais

tarde, na Idade Média, apresentações de marionetes foram utilizadas nos
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rituais cristãos para ilustrar histórias bíblicas, sobretudo as do Novo

Testamento. Porém, com o Concílio de Trento, o marco da Contra-Reforma

católica, os bonecos foram banidos das igrejas. Ao perder o apoio

eclesiástico, os artistas reduziram as dimensões dos bonecos para realizar

apresentações ambulantes. Assim, o teatro de animação pôde prosseguir,

mantendo-se vivo nas feiras livres e nas festas laicas.

Sempre de acordo com Oliveira da Cunha, a dramaturgia animada teve

melhor sorte na Inglaterra: Londres, ao final do século 16, possuía dezenas

de salas exclusivas para as apresentações de marionetes, que concorriam

com o teatro de atores na preferência do público. Da Inglaterra, o teatro de

animação conquistou a Alemanha, onde parte do repertório inglês foi

reaproveitado. Assim, durante séculos, os bonecos tiveram ampla difusão em

qualquer uma de suas modalidades – fantoches (luvas), marionetes ou

figuras apoiadas em varas –, merecendo a atenção de músicos, escritores,

filósofos, políticos e do público em geral.

As representações do teatro de animação, sacras ou profanas, qualquer que

fosse o lugar da encenação, nunca foram exclusivas do público infanto-

juvenil, mas destinadas a todas as faixas etárias. A tendência em se ver o

34
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boneco como personagem dramático em espetáculos para crianças tornou-

se um fenômeno cultural relativamente recente. Newton da Cunha

prossegue: “As três últimas décadas do século 19, no entanto, mostraram

uma acentuada decadência do teatro de animação na Europa. A urbanização

crescente, o deslocamento das populações, as novidades técnicas e artísticas

agora difundidas pelos meios de comunicação, como o cinema, enfraqueceram

sensivelmente a arte popular dos bonecos. A retomada, de um modo geral, só

ocorreria após a Primeira Grande Guerra, e em novas bases de produção

social. Ou seja, por intermédio de grupos fixos e profissionalizados, mantidos

com recursos públicos ou patrocinados por fundações e organizações

privadas, assim como pelo aproveitamento didático ou pedagógico que

muitas instituições educacionais encontraram no teatro de bonecos”.

No Brasil, as primeiras marionetes provavelmente foram utilizadas para

representar figuras da Bíblia, no período colonial, durante festas religiosas.

Segundo Mário Cacciaglia (Pequena história do teatro no Brasil), citado por

Newton da Cunha, referências concretas a bonecos teatrais surgiram no Rio

de Janeiro do século 18: “... ao lado do teatro de vivos, existia também um

teatro de bonecos que gozava de grande aceitação. Dividia-se em três tipos:

títeres de porta, assim chamados porque a pessoa movia seus bonecos
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postando-se atrás de um pano estendido entre os batentes de uma porta.

Havia também os títeres de capote, que eram acionados por um garoto

escondido atrás de um capote, mantido aberto pelos braços de um adulto.

Finalmente, os títeres de sala exibiam-se em teatros regulares, como o

que existia na Rua do Carmo, onde tocava uma orquestra de violinos...

Parece que o repertório compunha-se de peças edificantes. Note-se

que um tipo de espetáculo de títeres de porta, com sabor de patifaria, tinha

lugar em Barbacena (MG), com interpretações de cenas das sagradas

escrituras pelos bonecos”.

Para Newton da Cunha, “a tradição histórica mais consistente, entretanto,

reside nos mamulengos ou babaus nordestinos, igualmente registrados a

partir do século 18. De modo predominante, correspondem aos fantoches

(embora haja bonecos de varas e mesmo de cordéis) e aos personagens

arquetípicos ou heróis sem caráter de várias nações. Sua origem encontra-se

também nos presépios medievais, dos quais derivam os pastoris (teatro

religioso de atores) e os babaus. Por essa razão, o mamulengo rural, mais

antigo, conservou figuras alegóricas bíblicas (a alma, o diabo), o recurso às

loas cantadas, à música instrumental, e às ‘passagens‘, ou seja, pequenos

quadros sem continuidade de enredo, que servem ao improviso do mestre
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bonequeiro. Seu universo social reproduz os hábitos cotidianos, os valores

culturais e os conflitos entre os humildes e as autoridades nas fazendas e

povoados, mas sob o viés do humor, da farsa e da ‘pancadaria‘ entre os

personagens. Já o mamulengo urbano adota continuamente novos

personagens e circunstâncias inerentes à dinâmica das cidades e do tempo.

Mantém um enredo de diálogo falado, embora não abra mão do improviso.

Tanto um como outro constituem um amálgama de teatro e folguedo”.

Desde meados do século 20, o movimento teatral de marionetes ganhou

corpo no Brasil. O principal centro de difusão foi o Rio de Janeiro, onde

Helena Antipoff desenvolveu trabalhos de arte-educação na Sociedade

Pestalozzi. A partir dos cursos técnicos que instituiu, vários grupos teatrais se

formaram, com espetáculos exclusivos para o público infantil. Nos anos 70,

a animação ingressou na dramaturgia adulta. Desde então, numerosos

profissionais consolidaram a arte dos bonecos em várias regiões do país.

Como se vê, após séculos de evolução, essa vertente do teatro permanece

viva e atraente. Qual seria o segredo de sua longevidade?

Newton da Cunha responde assim: “Uma das fascinações imemoriais do ser

humano tem sido a de criar autômatos. Uma vontade de dar vida ao
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inanimado, de imitar o poder criativo de Deus. Um sonho e desejo cuja

menção mais antiga, no Ocidente, talvez esteja no Eutífron, um dos diálogos

de Platão, quando este, pela boca de Sócrates, se refere às estátuas móveis

de Dédalo. Essa mesma idealização ou convencionalismo aparece ainda nos

movimentos das marionetes (sejam elas as de fio, de varas, de luvas ou de

condução direta). É que as possibilidades e os limites dos gestos e dos

deslocamentos naturais, humanos, se alteram de maneira muito singular. O

peso da gravidade nos dá a impressão de desaparecer. A figura que se anima

é capaz de saltar com artifícios inalcançáveis pelo ator, voar sem asas ou

dobrar-se espantosamente, mesmo para um acrobata experimentado. E o

curioso ou paradoxal nisso tudo é que a animação provém justamente de

uma passividade inerente à sua natureza – a de ser um objeto. O encanto

surge não da mimese dramática, mas de uma liberdade inatural de ação”.

Marcos Ribas, do Grupo Contadores de Estórias, também opina sobre o

assunto: “De qualquer forma, o que perdura, acredito que desde o início dos

tempos, é a atração que as pessoas sentem por esta transposição de

emoções para objetos inanimados que ganham vida e passam a falar dos

seus anseios, dos seus temores e dos seus desejos mais escondidos. Objetos

que sempre acabam pegando de surpresa esses espectadores e os atingindo
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no mais profundo dos seus sentimentos”. Explorando esse campo, o Grupo

Contadores de Estórias já se apresentou em 15 países e 18 estados do Brasil.

E, tal como o próprio teatro de bonecos, passou por sucessivas metamorfoses

ao longo de sua carreira.

Tudo começou em 1971, quando Marcos e Rachel Ribas fizeram sua primeira

montagem: O Bode e a Onça, apresentada ao ar livre, em Nova York, onde

estudavam. Nos espetáculos, usavam grandes máscaras, que seriam a

marca registrada da companhia durante vários anos. Mais adiante, após uma

estada no Brasil, o casal viveu algum tempo na Holanda, criando e

apresentando peças para crianças e adultos. Em 1976, de volta ao Brasil,

fizeram sucesso com o espetáculo A fabulosa estória de Melão City. Com

bonecos de quatro metros de altura, atores usando roupas coloridas e uma

banda de música, movimentavam-se pelos parques, praças e ruas do Rio

de Janeiro, atraindo milhares de pessoas para um espetáculo que se

transformava em festa popular. Seguiram-se várias outras criações que

lhes deram o reconhecimento do público e da crítica, além de prêmios.

Em 1978, o casal decidiu realizar uma aventura: viajar de automóvel de Nova

York ao Brasil, com dois filhos pequenos, apresentando espetáculos durante
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o percurso. Acamparam e fizeram apresentações durante o trajeto. Rachel

criou bonecos pequenos, que dividiriam o espaço acanhado do carro com a

família. Usou madeira, espuma e tecidos. Além disso, as circunstâncias

impunham a adoção de uma linha de trabalho que dispensasse diálogos, de

modo que os espetáculos pudessem ser compreendidos por qualquer pessoa.

Começava a se desenvolver o embrião do que viria a ser a nova linguagem
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do grupo. Dessa fase de experiência e pesquisa surgiu Mansamente, para o

público adulto. O espetáculo estreou no Rio de Janeiro em 1980, inaugurando

a nova técnica de manipulação direta dos bonecos e eliminando diálogos. Em

1981, Marcos e Rachel instalaram-se definitivamente em Paraty, de onde

saíam para turnês no Brasil e no exterior. Os convites para apresentações fora

do país intensificaram-se. Em 1985, com os recursos acumulados nessas

viagens, a companhia realizou o “sonho do teatro próprio”: comprou e

transformou um casarão do centro histórico no Teatro Espaço, que tem sido

a base para novos experimentos e criações.

Desde a época em que fazia apresentações nas praças do Rio de Janeiro, o

Grupo Contadores de Estórias sentia-se atraído por projetos de natureza

social, ligados ao fazer artístico. Já no ano seguinte ao da mudança do grupo

para Paraty, surgiu a oportunidade de resguardar, pelo menos em registro

escrito, certas técnicas antigas de confecção artesanal de objetos de uso e

lazer, ainda existentes na cidade. Após ficar isolada por muitos anos,

conforme se verá mais adiante, a cidade manteve não só sua arquitetura,

como também várias tradições culturais. O Modo de Fazer, foi um projeto

pioneiro de preservação de patrimônio imaterial, realizado pelo grupo em

1983/84. Foram dois anos de pesquisa, com bolsa da Fundação Ford, que
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resultaram na publicação de um livro e numa exposição de fotografias e de

objetos feitos por artesãos paratienses, mostrando as diversas etapas de sua

construção.

Por ter sede própria, com sala de espetáculos, escritórios e uma sala de

exposição, a companhia teatral acabou motivada a ir mais adiante na sua

atuação como promotora cultural e a criar a ONG Espaço Cultural Paraty. Por

meio dessa instituição, os artistas passaram a realizar outros projetos. O

primeiro foi uma série de cursos de arte em parceria com o Museu de Arte

Moderna do Rio de Janeiro, com a participação de vários artistas de renome.

Em seguida, promoveram espetáculos de música popular e concertos de

música erudita, além de espetáculos de teatro e dança.

Entre outras realizações importantes no campo das artes, o Espaço Cultural

Paraty lançou-se ao trabalho de recuperação e preservação do patrimônio

histórico, começando pelo Caminho do Ouro, a velha trilha que projetou a

cidade no contexto do período colonial. Assim foi organizado o Sítio

Histórico-Ecológico Caminho do Ouro, museu a céu aberto que encerra um

trecho recuperado do antigo caminho, além de outros atrativos. Finalmente,

a ONG criou a exposição permanente A história do caminho do ouro em
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Paraty, montada em um casarão do centro histórico, e desenvolveu projetos

educacionais. Entre eles Escolas no Teatro Espaço, apoiado pelo Programa

Monumenta.
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Tr i l h a  s e c u l a r
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Tr i l h a  s e c u l a r

Depois de suas muitas incursões pelo teatro, o contador de histórias Marcos

Caetano Ribas resolveu narrar o percurso de Paraty através do tempo. Assim,

há alguns anos, mergulhou em arquivos e bibliotecas para garimpar as

informações contidas no livro A história do caminho do ouro em Paraty,

lançado em 2003. O texto a seguir se baseia na cronologia existente na obra.

Até fins do século 16, a região de Paraty foi habitada pelo povo goianá,

também chamado de goiamimim, que vivia em aldeamentos localizados no

Vale do Paraíba e no litoral. Para se deslocar por esse território, os indígenas

viajavam por uma trilha que, mais tarde, justificaria a fundação de Paraty. É

possível que o nome da cidade tenha derivado de pirati, peixe branco da

família da tainha.

Em data desconhecida, os portugueses ouviram falar da trilha indígena, por

onde enveredaram em 1596, em uma de suas expedições de exploração e

captura de escravos. O trecho que unia Paraty ao Vale do Paraíba logo ficaria

conhecido como parte do melhor caminho entre o Rio de Janeiro e São Paulo

ao longo do século 17. O movimento por ali cresceria exponencialmente com
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a descoberta do ouro em Minas Gerais, entre 1695 e 1700. Na mesma

época, os portugueses já pensavam em abrir uma estrada mais curta que

ligasse o Rio de Janeiro às áreas de mineração. Contudo, enquanto essa idéia

não foi posta em prática, Paraty pôde desfrutar sua posição estratégica por

muitos anos.

No ciclo do ouro, o porto da cidade se tornou um dos mais importantes da

colônia. Tanto assim que, já em 1703, os portugueses decidiram instalar uma

Casa do Registro do Ouro na serra de Paraty, para controlar o fluxo do metal

das minas até o Rio de Janeiro. E também o vaivém de pessoas e mercadorias.

Só em 1767 é que terminam as obras principais da estrada da Serra dos

Órgãos – o chamado Caminho Novo, ligando o Rio de Janeiro a Minas.

A velha trilha de Paraty não foi abandonada, mas o movimento por ali

começa a diminuir.

Em 1799, com o declínio da circulação do ouro, Paraty especializou-se na

produção de cachaça, usada no escambo pelos traficantes de escravos

africanos, e o Caminho do Ouro virou rota de comércio de cativos. E assim

continuou, no decorrer do século 19, servindo também para escoar a

produção cafeeira que cresce no Vale do Paraíba. Em 1820, Paraty tinha 400
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casas, e já havia se tornado famosa pela cachaça, então vendida em mais de

20 lojas. Quarenta anos mais tarde, 150 destilarias operavam a todo o vapor

no município, com mão-de-obra escrava. Porém, o primeiro prego no caixão

do escravismo fora cravado em 1850, com a proibição do tráfico africano, ao

final de um processo iniciado em 1807.
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Naquele ano, a Inglaterra decidiu extinguir

a escravidão em suas colônias. E resolveu

que o resto do mundo deveria acompanhá-

la. Para isso não hesitou em utilizar o

principal argumento de uma potência que se

preze: o velho e persuasivo canhão. Os

escra-vocratas luso-brasileiros resistiram

enquanto puderam. Em 1826, a Inglaterra

arrancou do Brasil um tratado pelo qual, três

anos após sua ratificação, seria declarada

ilegal a importação de escravos. Em 1831

surgiu uma lei para fazer valer o tratado. Tal

dispositivo foi desprezado pelos escravistas.

Daí a expressão “lei para inglês ver”.

Contudo, os britânicos não cruzaram os

braços diante da inércia do governo

brasileiro, apreendendo em alto-mar muitos

navios que transportavam escravos. Isso

porque, em 1846, por ato unilateral, o
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parlamento britânico autorizou sua marinha de guerra a tratar os navios

negreiros como embarcações piratas.

Os britânicos aumentaram a pressão, chegando a invadir águas territoriais

brasileiras. Houve pelo menos um duelo de artilharia entre um de seus navios

e uma fortaleza costeira. Foi assim que o governo do imperador Pedro II

entendeu que a chapa já estava muito quente, e que o melhor seria proibir o

tráfico para valer. A economia de Paraty acusou os efeitos do golpe, mas

ainda teve algum fôlego por conta das atividades cafeeiras no Vale do

Paraíba. A decadência bateu às portas da cidade em 1877, viajando nos

trilhos da estrada de ferro que uniria o Rio de Janeiro a São Paulo. O último

golpe sobre a cidade foi desfechado pelo fim do escravismo, em 1888.

Depois disso, Paraty permaneceu mais ou menos isolada por muito tempo,

o que certamente contribuiu para a manutenção de seu patrimônio

arquitetônico. Em 1958, a cidade foi tombada pelo órgão que

corresponde ao atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -

IPHAN. Finalmente, em 1966, o município inteiro foi declarado

Monumento Nacional.
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Investimentos nas Ações Concorrentes do Programa
Monumenta em Paraty

Projeto
O Teatro de Bonecos de Paraty

Financiador
Programa Monumenta/MinC

Realizador
Espaço Cultural Paraty

Objetivo
Promover, por meio do Teatro de Bonecos, a divulgação da cidade de Paraty como
destino cultural, bem como possibilitar a formação de um público para as atividades
culturais desenvolvidas na localidade.

Atividades
Realizar 37 sessões do espetáculo Em Concerto para os jovens paratienses da rede
pública de ensino.

Registrar o espetáculo Em Concerto em DVD para divulgação externa do teatro e da
cidade de Paraty.

Produzir folhetos para a divulgação do grupo e também da cidade.

Valor
Monumenta Contrapartida TOTAL

R$ 83.100,00 R$ 46.400,00 RS$ 129.500,03

Período de execução
01/03/2006 a 01/11/2006
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