
Dois Gritos Culturais no Teatro 
A Flor do Cerrado e Tempo de Espera 

Neste próximo final de semana, Cabo Frio terá a última oportunidade de apreciar dois 
espetáculos teatrais feitos pelo mesmo grupo, - que já constrói uma trajetória significativa de vinte 
e sete anos no cenário cultural da cidade – com elenco, linguagem e estética totalmente diferentes, 
mas com objetivos culturais similares onde um emite o recado do que significa a expressão, a 
música e alegoria viva de um povo e o outro a miséria, a empatia, a escravização e a luta pela 
sobrevivência diante de um cotidiano consumista. 

Apesar de um deles ser uma comédia dirigida ao público juvenil e o outro um drama 
direcionado aos adultos, os dois podem ser vistos por qualquer faixa etária, pois emerge das suas 
concepções uma lição que todos devemos tirar como reflexão ao assisti-los: sobre como somos 
responsáveis pelo estado dessa pasmaceira cultural que o nosso povo vive, e quando falo povo, 
falo daquele que vive na periferia, que não tem acesso a nada, a não ser à pelada do futebol, o bar 
da esquina, às seitas que proliferam como negócio e às baboseiras da televisão massificadora dos 
usos e costumes. É disso que os dois espetáculos do Grupo Teatral Creche na Coxia falam. A Flor 
do Cerrado fala da força pulsante e da expressão cultural renovadora de um povo e o Tempo de 
Espera na ausência total dessa expressão onde a dor é suprimida pela espera de algo que lhes dê 
esperança para continuar a viver. 

Em a Flor do Cerrado, o grupo resgata a trama shakespereana dos amores impossíveis de 
para dentro da brincadeira folclórica da Cavalhada que expressa a tradição ibérica da briga entre 
mouros (vermelhos) e cristãos (azuis), que reverenciam essa tradição histórica, através dos seus 
exércitos. A Cavalhada, muito mais presente no centro oeste brasileiro, apresenta cavaleiros pelas 
ruas da cidade, onde rezam em grupo e dançam embalados por violas e pandeiros. O espetáculo, 
musical e criativo traz à tona a importância das atividades culturais populares para levantar a 
criatividade e a auto-estima do nosso povo. A For do Cerrado nos transmite essa veia popular 
através de um canto vivo das atividades que estão se perdendo, mas que ainda se encontram 
latentes no arquétipo imaginário do nosso povo. 

Em Tempo de Espera o grupo revela uma tragédia social, também exclusiva pela ausência 
de toda uma série de políticas, inclusive a cultural, que aprofunda a nossa miséria humana. O 
espetáculo, sem nenhuma fala e sem nenhum gestual significativo, expressa uma família que vive 
do lixão e que naquele momento se encontra em estado terminal por conta da doença bronco 
pulmonar do pai e a gravidez de um natimorto da mãe. Ali, naquele pedaço de vida crua e nua eles 
ainda anseiam a esperança milionária que não virá de uma tevê ligada em um programa de sorteio 
de milhões. Na verdade Tempo de Espera é o outro lado da Flor do Cerrado. O lado do abandono, 
o lado da ausência cultural, o lado que não faz laços significativos com a tradição e o mito. O lado 
dessacralizado de uma boa parte da nossa sociedade mais pobre que acaba ficando entregue ao 
delírio consumista da telinha, das seitas evangélicas mercantilistas e do trafico de drogas. 

Uma comédia e uma tragédia de extrema sensibilidade artística que podem ser apreciadas 
por todas as idades e feitas por artistas cabo-frienses que não ficam a dever nada aos caça 
níqueis que costumam lotar o Teatro Municipal. 
 


