
A FLOR DA RESTINGA  

Aqui em Cabo Frio, quando os pais são sabedores da programação infantil do 

Teatro, os têm prestigiado constantemente. Sem dúvidas, que a iniciativa desses pais 

merece destaque, haja vista a necessidade do teatro na vida de qualquer criança. O teatro 

estimula a imaginação e se for bem feito incrementa a consciência critica. Somente a 

televisão em suas vidas, acabará por pasteurizar a possibilidades da digressão infantil. 

Mas, a maioria, só os leva quando se apresenta uma peça de fora da cidade, por puro 

preconceito ou desconhecimento. O que estes mesmos pais precisam saber é que aqui 

em Cabo Frio, - e sem nenhum temor de estar equivocado - se faz um dos melhores 

teatros infantis do Brasil, representados por Silvana Lima, Clarêncio Rodrigues, 

Guilherme Guaral, Marcos Rolemberg, Jane Lacerda, Tânia Arrabal, Carol Barros, 

Matheus Lima, César Valentim e Eduardo Magalhães. A maioria, várias vezes 

premiados. 

No universo do teatro infantil são apresentadas formas fáceis e digestivas, onde 

vilões e heróis se conflitam o tempo todo desenvolvendo uma trama onde “o mal”, 

travestido em um monstro raivoso, tentará fustigar um outro mais frágil e indefeso que 

representará “o bem”. Muita das vezes, através dos contos de fadas, que sempre 

oferecerão sugestões belíssimas para construção de ótimas encenações, desde que os 

envolvidos na empreitada cênica saibam fazê-lo. Arvorar fora desse universo ”lugar 

comum” é para poucos, e é aí onde reside a qualidade da nossa produção infantil. 

Como professor de teatro, chego ser até chato em dizer que: tanto escrever, 

como montar um espetáculo para criança, é muito mais difícil do que fazê-lo para 

adultos. Por quê? Serão várias as razões, e elas sempre merecerão dias de discussões 

intermináveis. Porém me contentarei em citar apenas na mais fundamental: a criança 

memorizará a mensagem emanada da cena e carregará as atitudes como verdade 

absoluta durante um bom tempo da sua vida, já o adulto a descarta. Por isso que a 

construção de um teatro infantil necessita de outros conhecimentos, principalmente, o 

pedagógico, por parte do dramaturgo e do encenador.  

A cabo-friense Silvana Lima, além de autora e diretora teatral premiada em 

vários festivais e recentemente laureada com o segundo lugar no Concurso Nacional de 

Dramaturgia do Ministério da Cultura, resplandece em competência, bem acima de nós 

todos, na abordagem para crianças, pelo seu profundo conhecimento pedagógico, onde 

coleciona inúmeras criações literárias, que, se publicadas, a lançariam na plêiade das 

boas escritoras no gênero.  

A carpintaria dramatúrgica dos contos e fábulas do folclore brasileiro e das 

mitologias, além de ser a fonte da sua inspiração encontra na concepção da autora uma 

unidade de propósitos que a faz diferenciar até deste velho homem de teatro que lhe 

ensinou há tempos, os mistérios da função. Silvana suplantou seu antigo mestre e obteve 

luz própria, por isso a premiação dentre os dois mil textos enviados a Funarte, inclusive, 

um deles de minha autoria.  

A Flor do Cerrado da nossa premiada autora, - que tece um poético canto de 

amor, no meio do conflito entre mouros e cristãos representados pelo jogo folclórico da  

Cavalhada -, quando estiver em cena em 2006, merecerá ser visto por todos, pois além 

do seu conteúdo e do aguçado viés comunicativo que sempre apostou na inteligência da 

criança de todos nós, confirmará a validade do que sempre atestei, agora 

definitivamente carimbada com a premiação nacional. 

A leitura da cultura popular que emana do acervo infantil da Silvana Lima, nos 

leva a deixar uma pergunta no ar. Por que não se investe maciçamente no valor 

reconhecido da terra? Por que tanto dinheiro jogado na cultura populista externa e muito 



pouco nos daqui? Por que estes artistas não conseguem viver produzindo naquilo que 

são geniais? 

Em tempo: o espaço do teatro de bonecos Sorriso Feliz do Clarêncio Rodrigues, 

neste verão, está funcionando como uma loja de roupas. E a nossa imprensa que 

desprezou a premiação da Silvana. Triste, né?  

 

 


