
AS CENAS DA CASA DOS 500 ANOS 

Na Casa dos 500 anos, desde a sua inauguração, acontece uma verdadeira feira 

artística nunca dantes vista por estas paragens são: esculturas, pinturas, artesanatos, livros 

antigos, livros novos, maquetes, fotografias, arte indígena, música, teatro de bonecos, teatro 

de atores, dança etc. Na semana da sua inauguração muita coisa aconteceu ao mesmo tempo 

o que denotou a versatilidade e a variedade criativa dos artistas da cidade. Como não sou 

especialista nas artes visuais e musicais, apesar de conhecê-las e praticá-las, por conta da 

presença constante das mesmas nas artes cênicas deixo a análise do que está ali exposto a 

quem se ache capaz. Portanto, reservo-me a o direito de comentar apenas a linguagem que 

conheço melhor: as cenas que se apresentam por lá. 

Ode a Minha Terra, bela inventiva da Cia de Pesquisa Teatral Antonin Artaud. 

Buscando uma veia mais amena da crueldade artaudiana, o grupo mergulha nas dores e 

conflitos mais lacerantes dos diversos personagens da literatura que grafou escritos sobre 

essas paragens. Do duplo de Américo Vespúcio com a sua Lettera dramática ao conflito 

adolescente dos poetas contemporâneos não há quem não se sinta motivado a badalar a 

pequena sineta e se deixar envolver pelas interpretações cheias de boas intenções e verdade, 

onde jovens atores, enfrentando um vento frio rascante, se entregam ao máximo do que 

podem para passar o conteúdo dos pequenos fragmentos das obras literárias. A iluminação, 

o figurino e a estatualização dos personagens também remete o visitante às épocas de antão, 

além do mergulho sensibilizador no universo literário da cidade. Destaque para os atores 

Junior França, Ítalo Luiz, a Elaine que conseguem ir além das possibilidades que um texto 

narrativo ou poético pode oferecer. A instalação teatral poderia ser mais freqüente na 

programação da Casa. 

O Corpo da Terra, coreografia narrativa do Projeto Eclecticamente na Dança, a  

partir da música incidental dos 500 Anos de História compõe de forma esquemática a 

conotação histórica da integração do colonizador com os silvícolas em uma composição 

marcadamente apoteótica num estilo de uma “overture” ou um “grand finale”. A música 

cantada e orquestrada, poderia ter sido inspirada em compositores seculares, para talvez, 

quem sabe, oferecer mais elementos coreográficos aos dançarinos. Para o que se propõe o 

movimento do Corpo da Terra atinge o seu objetivo com destaque para a bailarina Lucinda 

Araújo que faz o papagaio, personagem chave da lenda dos Tupinambás. No pequeno 

tempo cênico consegue-se vislumbrar toda a saga da fundação da feitoria. 

Por Dentro da Caixa Preta,  é outra novidade apresentada pelo Grupo Catatempo 

no segmento do teatro de animação. O teatro minimalista de animação que se acondiciona 

em uma caixa preta do tipo lambe-lambe é detalhista e essencialmente mágico. Ali cada 

espectador, da criança ao adulto, individualmente, mergulha no seu interior revivendo 

auditivamente e visualmente a história da fundação da feitoria. Naquele útero cênico, luz e 

história em pantomima adentram em nossos  poros nos colocando no remoto 

acontecimento. Já havia visto a forma com a manipulação de apenas um boneco. Com 

vários foi além da conta. Muito interessante na ousadia e no conteúdo. 

Embonecando a História, Clarêncio Rodrigues é um dos grandes mestres das 

marionetes do Brasil. Primitivo na forma e essencialmente técnico nos recursos de 

manipulação consegue fazer com toda a sua equipe de iniciantes na arte bonequeira 

consigam dar vida aos personagens. A montagem consegue envolver crianças e adultos na 

corrente bem própria do mais puro teatro de mamulengo, sem sê-lo, nos fazendo lembrar do 

saudoso Antônio de Gastão. Na Casa, recontando alguns causos cabofrienses, Clarêncio 



mistura bonecos de vara, manipulação direta e marionetes em uma verdadeira salada 

cultural de cunho popular.  

Quanto ao objetivo da Casa, e pelo o que escutei dos seus coordenadores, a idéia da mesma 

ir se tornando um Centro da Memória Histórica me parece ser das melhores intenções. 

Então, me aventuro em palpitar que o embrião da mesma reside nos documentos 

paleografados e nas fotografias antigas expostas no segundo andar da casa. O acervo da 

Câmara deverá ser completamente restaurado para que, se multiplicando em forma de 

pesquisa,  ir retrocedendo no tempo. O projeto, ao que me parece, sugere que a próxima 

etapa da Casa irá abrigar:  laboratório de paleografia; oficina de restauração de peças e 

obras artísticas; estúdio de recomposição de fotografias antigas e para tornar a iniciativa 

ainda mais ousada in 


