
E UM LADO, TEXTOS clás-

sicos e montagens auto-
rais. De outro, versões
de programas televi-
sivos de sucesso. En-
tre essas duas pontas,
a engrenagem do tea-

tro infantil girade maneira veloz na ci-
dade de São Paulo. Enquanto os produto-
res de grandes espetáculos tendem a fa-
lar em profissionalização, quem corre pe-
la raia mais autoral, ou artesanal, olha de
soslaio para essa expressão. "As maiores
produtoras perceberam que, assim como
os espetáculos dirigidos ao público adul-
to, os infantis mereciam mais qualidade",
atesta Marcus Macedo, gercnte-geral da
Exim, empresa detentora dos direitos de
LazyTown, Backyardigans e Ben 10, espe-
táculos nascidos de programas de tevê.

Na outra ponta do palco, Vladimir Ca-

pella, autor que há anos leva peças mar-
cantes ao palco, como Panos e Lendas e O
Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, ri da
hipótese. "Profissionalização? Só se for
no sentido mercadológico." Para além do
quesito qualidade, a profissionalização,
admite Macedo, decorre de uma nova es-
tratégia de marketing adotada pelos fabri-
cantes de produtos infantis. "As empresas
de produtos de consumo buscam novas
formas de divulgação, especificamente no
segmento infantil, dada a tendência de au-
mento da regulamentação publicitária."

Produtores e autores apontam mais fa-
cilidade na conquista de patrocínio pa-
ra os infantis nos anos recentes. Mas, ao
que tudo indica, a razão para isso não es-
tá apenas nas barreiras publicitárias er-
guidas pelos movimentos de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

Paulo Pélico, o produtor de Cocorícó, um
dos espetáculos de maior sucesso na cida-
de, que reproduz, com qualidade, o pro-
grama da TV Cultura, tira o foco da cena
teatral e, com um quê sociológico, dá di-
ferentes explicações para o novo ciclo em
que essa produção ingressou. "Nos últi-
mos anos, a economia brasileira passou
por profundas transformações que, en-
tre outras coisas, resultaram na amplia-
ção da classe média e numa oferta maior
de produtos destinados a essa faixa da po-
pulação, inclusive no mercado infantil",
pontua Pélico. "Isso aconteceu na litera-
tura infantil, na televisão, no mercado fo-
nográfico e também no teatro."

O produtor arrisca outra justificativa:
o aumento do número de divórcios con-
tribuiu para que o teatro se tornasse um
programa mais procurado. "Vemos uma
grande quantidade de pais sozinhos ou,
às vezes, acompanhados de babá levan-
do suas crianças às peças. Provavelmen-
te, trata-se do seu fim de semana quinze-
nal de ficar com os pequenos."

Cocorícó custou cerca de 1,5 milhão de
reais, ultrapassou os 40 mil espectadores
e tem sempre casa cheia. Outra que tem
números expressivos é a produtora Cín-
tia Abravanel, filha de Silvio Santos, dire-
tora do Teatro Imprensa. "Não consigo en-
tender muito bem o que é essa profissiona-
lização de que se tem falado", diz. "Mas,
sem dúvida, o teatro infantil vive um no-
vo momento. Há dezesseis anos, quando
cheguei aqui, não se faziam infantis por-
que os administradores diziam que estra-
gava a cadeira. Os infantis ou não tinham
espaço nos melhores teatros ou se con-
tentavam com horários ruins, dois refle-
tores apenas." Cíntia adaptou Oscar Wil-
de para crianças, em O Poeta c as Andori-
nhas. "Conseguimos, com esse espetáculo,
atrair muitas escolas e formar platéia, uma
das nossas prioridades", diz. "Para espetá-
culos bem-feitos, há um público interessa-
do. E também mais crítico."

Marília Toledo, que abriu recentemen-
te um espaço na praça Roosevelt, o Mini-
teatro, e ganhou o Prêmio Shell por Amor
de Servidão, um texto adulto, mas come-
çou a carreira com infantis, concorda que,
pouco a pouco, o gênero se move com
mais facilidade no cenário cultural. "Vou
ao teatro desde muito pequena e vi coisas
incríveis, como O Fantasminha Pluji ou Os
Saltimbancos", conta a dramaturga. "Mas,
hoje, com a Lei de Fomento, as leis de in-
centivo fiscal e prêmios específicos para o



teatro infantil, tivemos um maior interesse
dos profissionais nessa produção."

Carla Candiotto, da companhia Lê Plat
du Jour7 que faz um trabalho autoral, de re-
leitura de clássicos como Os Três Porqui-
nhos ou João e Maria, atribui a chamada
profissionalização à persistência de alguns
grupos. "Vivemos há quatro anos de bilhe-
teria. Nosso trabalho começou quase como
brincadeira, mas, de repente, percebemos
que estávamos vivendo disso." As peças
da companhia jogam as crianças num uni-
verso a um só tempo envolvente e impal-
pável. No espetáculo João c Maria, por
exemplo, várias crianças, a.certa altura.

perguntavam: "Mas onde está a bruxa?"
Uma das coisas que mais chamam a

atenção nos espetáculos infantis é a rela-
ção das crianças com a encenação ao vi-
vo. Por mais multimídia que sejam certas
montagens, o que parece mobilizá-las é o
velho ato de contar histórias. Sylvia Lo-
nh; em cartaz na Funarte, em São Paulo,
com A Gata Comilona, acredita que o po-
der da narração segue intacto. "Nos úl-
timos anos, surgiram com muita força e
mais espaço as narrações de histórias, ar-
te à qual também tenho me dedicado. Os
contadores de histórias, juntamente com
os artistas dedicados ao teatro infantil,

formam um grande time, uma trinchei-
ra de resistência cultural", diz.

Em meio à internet e aos games, mui-
tos autores e produtores defendem que
o sentido do palco pouco mudou. "Hou-
ve alteração no formato, no ritmo e na
duração dos espetáculos, cada vez mais
curtos e influenciados pelas novas mí-
dias. Mas, na essência, o teatro sempre
será o mesmo", aposta Pólico.

Macedo, dos Backyardigans, defende que
os espetáculos baseados em personagens
oriundos da tevê serão, cada vez mais, o
principal ímã para atrair as crianças. "O
segredo está em manter a fidelidade do
personagem da tevê e transpô-lo para o
teatro." Para ele, o mito de que progra-
ma infantil não dá retorno começa a cair.
Prova disso é que Luciano Huck e Angé-
lica anunciaram que trariam para o Bra-
sil o espetáculo baseado na série Chadie
à Lola. "O casal Huck não entraria nes-
se segmento se não fosse para ganhar di-
nheiro", aposta o gerente da Exim, que,
além de montar os espetáculos, licencia
os produtos com os personagens.

Quem faz um teatro menos comer-
cial lamenta, entre outras coisas, a fal-
ta de interesse da crítica sobre a produ-
ção. "Crianças, idosos e deficientes es-
tão fora desse jogo de mercado porque
não decidem, não investem, são depen-
dentes do mundo adulto", diz Capella.
As dificuldades persistem. Mas alguns
clarões se abrem também. E, como diz
Sylvia, quem se dedica ao teatro infan-
til é, no fundo, movido por algo me-
nos palpável que o mercado: "Segui-
mos em frente porque é isso que temos
de fazer, se quisermos construir algu-
ma coisa e plantar nossas sementes pa-
ra os que vêm depois de nós". •
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