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DESCOBRIDORES 

Um espectáculo de marionetas e uma exposição para bebés 

[Teatro e Marionetas de Mandrágora] 
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COMPANHIA 

O Teatro e Marionetas de Mandrágora é uma companhia profissional de teatro de marionetas com direção artística de 

Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica de enVide neFelibata. 

A Companhia foi fundada em 2002, data que marca o início da nossa atividade profissional. Na simbiose de uma 

linguagem simbólica, que conjugue o património e legado tradicional e o pensamento e universo contemporâneo, nem 

sempre pacífica surge um elemento fundamental, a marioneta. Este elemento apoia-nos na procura de uma identidade 

cultural própria. O nosso objetivo é o de descobrir as potencialidades estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas da 

marioneta em si mesma, como em relação com o ator e nessa descoberta explorar a dramaturgia que nos caracteriza. O 

de explorar a cultura e as culturas, a crença, a lenda, aliando-se à urbe, à exploração tecnológica, à velocidade da aldeia 

global. 

Ao longo do nosso percurso artístico têm sido diversas as propostas quer nos públicos adulto, jovem, escolar e familiar, 

quer na formação de base ou especializada. Uma das nossas grandes apostas é a digressão nacional e internacional dos 

projetos. 

Descentralização, trabalho comunitário, criação em parceria e a valorização social e inclusiva são preocupações 

preponderantes no nosso quotidiano.   
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SOBRE O ESPETÁCULO  

“Descobridores” é uma viagem de sensações numa nova terra cheia esperanças, sons, imagens onde todos os dias são 

uma constante descoberta. O nascimento de um filho  

e os primeiros meses e anos de vida são uma constante descoberta, um encontro com seres,  

hábitos, cheiros, sons, sempre novos. Vamos ao encontro das maternidades das mães símbolo, 

Portugal, Brasil, Africa, India, Timor e China, dos seus modos de embalar, de acariciar, de estar com os seus bebés, 

vamos ao encontro dos seus bebés das suas raízes e tradições, cores, cheiros, brilhos, sons, vamos ao encontro do 

ser mãe, trazendo elementos destas regiões.  

em 2004 criámos o primeiro espetáculo para crianças de tenra idade, uma experiência que se foi desenvolvendo e 

amadurecendo no contacto direto com o público e que está junto das crianças desde essa altura.  

 

Agora voltamos a olhar para a criação para bebés. Quando começa a sensibilidade artística? Na minha opinião, desde o 

nascimento…E é aqui que começa uma grande viagem, olhando o mar, olhando a água. Imaginamos que, ao nascer, 

todos os dias, todos os momentos, são momentos de descoberta, onde cada sensação vai deixando uma leve  

impressão, uma leve marca na nossa forma de ser.  
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A CRIAÇÃO ARTÍSTICA PARA BEBÉS 

Mais do que o aplauso, mais do que a crítica, eles olham, escutam, absorvem, interagem, intervêm, espantam-se, 

zangam-se, riem e às vezes choram. São emoções na flor da sua pele onde nada é o que parece ser e tudo é o que 

parece! 

Nunca ninguém disse que seria fácil, e nunca pensei que o fosse! 

Porquê descobridores, porque sim! 

Porque acredito na formação de públicos, porque acredito nas capacidades e competências dos espectadores. 

Porque fui mãe, porque sou mãe, porque não vivo sem criar. Porque o que me rodeia me inspira. 

Porque me fascina criar para o jovem público. Porque me delicia a sua reacção, o seu olhar a sua espontaneidade. 

Porque a minha técnica de trabalho por vezes está tão próxima do brincar, no símbolo, no objecto no lidar com a 

realidade.  

Por tudo isto e muito mais, faz muito sentido ir à descoberta. 

O UNIVERSO PLÁSTICO 

Interessava-me trabalhar o tecido neste projecto, porque o tecido é confortável, moldável, maleável, manipulável, 

porque me lembra as bonecas de pano e os fantoches, porque é uma matéria diversa e múltipla nas texturas, cores 

possibilidades e potencialidades. 

Conheci à alguns anos a artesã|artista plástica Vânia Kosta e senti que havia no seu universo criativo todas as 

características que me conduziam a esta exploração.  

Porque o seu olhar é sensível, as suas mãos delicadas, o seu pensamento poético e a sua criação apaixonada. 

Esta ideia germinava à medida que a minha barriga ia crescendo. 
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CARACTERÍSTICAS DO ESPETÁCULO 

Duração Espetáculo aprox. 40 min. + visita à exposição 

Lotação Máxima 40 lugares (20 bebés + 20 acompanhantes) 

Público Alvo bebés (0 aos 2 anos) e crianças (3 aos 5 anos) 

Faixa Etária dos 0 aos 5 anos  

Classificação etária: Para todos os públicos  

Género Artístico Teatro de Marionetas 

Observações 

Depois do espetáculo os pais são convidados a visitarem uma exposição com os seus filhos seguindo o ritmo de cada 

um. 
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SINOPSE  

Chegam pelo mar os descobridores. Recebidos pela mãe-ilha viajam pelo embalar dos abraços. Em cada terra nasce um 

menino, em cada terra nasce uma mãe. Em Portugal o gato brinca, no Brasil os pássaros voam e a mãe é grande, em 

África a mãe é chão e é terra, na Índia as mãos e os pés da mãe brilham e agitam-se de sons, em Timor a terra é um 

lugar imaginário que nos leva a jogar, na China os dragões saltam e a mãe tem mãos que dançam, tocam e embalam. 

Um espetáculo que é também Terra de cores, cheiros e sons, a descobrir com os pais e com aqueles que nos embalam. 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
Criação e Interpretação Filipa Mesquita 
 
Criação Plástica Vânia Kosta 
 
Música de cena Fernando Mota e Rui Rebelo 
 
Estrutura Cenográfica Hugo Ribeiro  
 
Operação de luz e som Hélio Pereira 
 
Apoio à produção Clara Ribeiro  
 
Apoio à construção enVide neFelibata, Joana Domingos  
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DIGRESSÂO 
2015  
ESTREIA-MONTIJO  

| Cinema Teatro Joaquim d’Almeida | sáb 3 out | 11h e 15h30 
MOITA-BAIXA DA BANHEIRA  

| Fórum Cultural José Manuel Figueiredo | sáb 10 out |15h30 e 17h30 
BARREIRO  

| Auditório Municipal Augusto Cabrita | dom 8 nov | 10h30 e 17h 
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO  

| Cine-Teatro | dom 18 out | 14h30 e 16h30 
ABRANTES  

| Cine-Teatro S. Pedro | sáb 21 nov | 10h30 e 14h 
OEIRAS  

| Auditório Municipal Ruy de Carvalho | dom 22 nov | 15h30 e 17h30 
ALMADA    
  Teatro Estúdio António Assunção |5 de Novembro |10h00 – 14h00    
ÍLHAVO    
  Centro Cultural de Ílhavo | 13 de Dezembro | 10h00 – 11h30 
2016 
BRAGANÇA  
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  Teatro  Municipal de Bragança | 9 de Janeiro| 11h30 – 15h 
ESPINHO 
  Festival Mar Marionetas | Centro Multimeios de Espinho | 13 de Março | 10h30 – 11h30 
MATOSINHOS 
  Cine-Teatro Constantino Nery | 20 de Março | 11h – 15h 
 
CASTRO VERDE 
  Biblioteca Municipal de Castro Verde| 23 de Março | 17h – 18h 
 
CERDEIRA 
  Aldeia do Xisto da Cerdeira | Elementos à Solta | Art meets Nature | 17 de Julho | 11h – 16h 
 
ESPANHA |Ciudad Rodrigo 
  Feria de Teatro de Castilla y León | 24 de Agosto | 11h – 12h30 
 
TORRES NOVAS 
  Teatro Virgínia | 24/25/26 de Novembro | 10h30|14h30 (dia 26 pelas 11h) 
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Quem somos 
Filipa Mesquita (1976) 
Filipa Mesquita nasceu no Porto em 1976 e é atriz, marionetista, encenadora, produtora e investigadora. 
Fez o Curso de Interpretação na Academia Contemporânea do Espetáculo, o Curso de Marionetista pelo Programa de 
Conservação do Património Cultural e frequentou o curso de Arquitetura pela Faculdade Lusíada e o curso de História 
da Arte na Faculdade de Letras do Porto. 
Tem formação em Serviços Educativos pela entidade Sete Pés e integra a direcção da UNIMA –União Internacional da 
Marioneta. 
Em 1999 fundou o grupo de teatro Corifeu e, em 2002, fundou a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, onde 
trabalha também como diretora artística. 
Na área do ensino, é coordenadora da área de Estudos da Marioneta na Escola da Marioneta desde 2012. 
 
 
 
Vânia Kosta 
Vânia Kosta nasceu em Braga em janeiro de 1980, tendo crescido com máquinas de costura em sua casa. Assim, com os 
materiais de costura e pintura disponíveis em casa e incentivada a explorar o universo à sua volta, naturalmente foi 
brincando com estes materiais e recursos da mesma forma como brincava com as bonecas. 
Desde muito nova, Vânia Kosta gostava de oferecer às pessoas mais próximas algumas das personagens que fazia com 
pedacinhos de pano ou com pedacinhos de papel que ia encontrando. 
E para se concentrar nesses momentos de criação, escondia-se dos crescidos e, quando dava por terminada a tarefa, 
corria até eles com um enorme sorriso e o olhar cintilante. 
Depois de crescida, continuou a criar e a encantar-se com o sorriso das pessoas que recebiam as suas personagens. 
Hoje, é num recanto da sua casa-atelier que guarda os instrumentos a que recorre frequentemente para criar com 
entusiasmo diversas silhuetas de pano. Cosidas à mão ou com a companhia da máquina de costura, a Oliva, de quem 
nunca se separa. O simples gesto de criar tornou-se na forma de linguagem que encontrou para partilhar um universo 
salpicado de encanto. Deste universo, todas as personagens abraçam memórias e histórias que de uma forma 
encantadora nos falam através do seu olhar terno e sonhador. 
 

CONTATOS 

REGRAS DE DIVULGAÇÃO 
Créditos fotográficos 
Vânia Kosta 
Menções obrigatórias em todo o material promocional do espetáculo 
Co-produção Artemrede 
Teatro e Marionetas de Mandrágora 
Associação Cultural e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem Plantado (Marionetas de Mandrágora)  
Associação sem fins lucrativos (isenta de IVA)  
 
Clara Ribeiro  914 514 756 | 934 609 858 Direção Artística 
Filipa Mesquita  938 438 097 Direção Artística 
enVide neFelibata 938 940 122 Direção Plástica 
LINKS 
mandragora@marionetasmandragora.com 
www marionetasmandragora.com 
www.blog.marionetasmandragora.com 
www.facebook.com/marionetas.mandragora 
www.youtube.com/user/teatromandragora 
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IMAGENS 
https://www.flickr.com/photos/vaniakosta/sets/72157650378469257 
VIDEO DO ESPETÁCULO 
https://youtu.be/a-C1OsApflY 

RESIDÊNCIA DA COMPANHIA 
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho 
R. 41 / Av. João de Deus 
4500 Espinho 
PARA EFEITOS DE FATURAÇÃO - SEDE SOCIAL 
Teatro e Marionetas de Mandrágora 
R. do Quinéu, 75 
4510–122 Jovim, Gondomar 
Portugal  
NIF 506 322 076 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/vaniakosta/sets/72157650378469257
https://youtu.be/a-C1OsApflY
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MUITO IMPORTANTE 

O CENÁRIO 

O espaço cénico é constituído por uma tenda com capacidade para 20 adultos e 20 bebés, num total de 40 espetadores, 

12 lugares sentados em bancos e 28 lugares sentados em almofadas 

A tenda de formato circular possui: 

5 metros de diâmetro de base e atinge a altura máxima de 3 metros, sendo que a sua forma é circular, a largura máxima 

atingida é de 7 metros 

A tenda possui 4 entradas de alturas  de 1,5 metros de altura 

A tenda é fechada parcialmente na lateral por tecidos, o topo é descoberto, sendo que as entradas estão abertas. 

Os tecidos que envolvem a tenda possuem transparências. 

 

 

A EXPOSIÇÃO 

A exposição constituída por duas estruturas circulares criadas para serem acopladas à estrutura cenográfica principal, 

podem no entanto funcionar em separado. 

O espaço expositivo permite aos pais e aos bebés uma exploração sensorial em separado do espectáculo, remetendo 

para a dramaturgia do mesmo, criando uma liberdade individual nas escolhas da exploração e da travessia. 

Na exploração expositiva as crianças devem ser sempre acompanhadas por adultos. 
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Uma das disposições possíveis para a relação túnel expositivo + tenda|espaço cénico 

SUGESTÃO 

A nossa sugestão é a de que a estrutura cénica seja montada com as estruturas expositivas acopladas, sendo que 

posteriormente ao espectáculo a estrutura principal funciona também como espaço de exposição. 

A entrada no espaço de exposição deve ser controlada não permitindo um número excessivo de visitantes que fazem a 

sua travessia. 

Consideramos que a travessia pode ser feita quer no início do espectáculo, quer no final do mesmo, sendo que no 

segundo caso não se coloca a questão do tempo de exploração. 

EXPOSIÇÃO E ESPETÁCULO FORA DA SALA DE ESPETÁCULOS 

Quer o espectáculo quer a exposição podem funcionar fora da sala de espectáculos, quer em foyers, quer em salas 

nobres, ou salas amplas, sendo que a iluminação e a acústica devem ter a capacidade de serem controladas, bem como 

devem ser tomadas em consideração as acessibilidades, devido às dimensões das estruturas a transportar. 
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RAIDER TÉCNICO 

Nota Importante 

Régie com mesa de luz e som montadas no palco 

Espetáculo: 

Espetáculo tem a duração de 30 minutos aproximadamente + 10 minutos ((variável) de exploração da exposição). 

TMM viaja com um técnico. 

Pré montagem de luz deverá estar feita aquando da data de acolhimento da companhia. 

 

Palco: 

Negro. 

Deve ter uma área util de 8 m por 8 m. 
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3 varas de iluminação. 

6 torres de iluminação. 

1 pano de fundo negro. 

6 pernas. 

3 banbolinas. 

 

Iluminação: 

Mesa Luz. 

30 canais dimmers. 

Todos os projetores devem ter porta-filtros. 

6 PC 1200W 

2 Mini PC 650W 

16 Rec 25º/30º  

2 Rec 15º/32º 

2 Mini Par (companhia leva) 

 

 

Som: 

2 leitores de cd audio com single play. 

Som para exposição que acompanha o espetáculo, leitor de cd, e dois monitores. 

Régie: 

A régie (som e luz) deve estar montada em palco atrás da estrutura. 

Equipa de montagem e desmontagem: 

2 Técnicos.  

Estacionamento: 

Necessário assegurar local para estacionamento da carrinha. 

de transporte  1 Veículo classe 2 
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DOSSIÊ DE IMPRENSA 

Público 
De Espinho para o país: uma peça dentro da barriga com mãos-mães 

SARA DIAS OLIVEIRA  

02/10/2015 - 10:07 

Descobridores é o espectáculo para bebés do Teatro e Marionetas de Mandrágora que se estreia este sábado com 

bonecos de trapos. 

 

Tudo acontece numa tenda feita com remendos em tons de azul 

DIOGO BAPTISTA 

1. artes, cultura e entretenimento 

A linha condutora da história apenas interessará aos adultos. Não há propriamente um princípio ou um fim. Os bebés 

estarão mais concentrados no que acontece naquela pequena ilha redonda e castanha, círculo de pano que é a terra, 

com meninos e meninas de trapos de vários países e cores que ganham vida pelas mãos-mães feitas de tecidos. 

Admirados com os novelos azuis que formam bolas no ar, o gato preto, a árvore que ganha tronco, o pássaro que voa 

por cima das cabeças, aquela espécie de dragão colorido que gosta de brincadeira ou com o elefante suspenso por um 

fio. Ouve-se o barulho do mar e das gaivotas, canções de embalar, a voz meiga de uma mãe que é de todos e que viaja 

por várias geografias. 

http://www.publico.pt/artes-cultura-e-entretenimento
http://publico.pt/
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Descobridores é a mais recente criação do Teatro e Marionetas de Mandrágora, instalado em Espinho, que estreia este 

sábado no Cinema Teatro Joaquim d’Almeida no Montijo às 15h30. O PÚBLICO acompanhou o ensaio antes da partida 

do espectáculo que, por enquanto, tem 16 datas marcadas em oito municípios até final do ano. 

A peça acontece numa tenda feita com remendos em tons de azul. Um abrigo acolhedor, metáfora do ventre materno, 

sinónimo de tranquilidade. “Quando entrarem há um mundo que fica cá fora”, avisa a mãe-actriz que embala uma 

boneca de trapos e descalça os sapatos para entrar. O aviso é para os pais porque lá dentro há muitos mundos para 

descobrir. Terras de cores, sons, cheiros. Em cada terra, uma mãe de carne e osso e um menino ou menina de trapos. 

Em Portugal, um gato brinca com uma menina que desperta. No Brasil, há pássaros com vontade de voar. Em África, 

brinca-se no chão, na terra Na Índia, está uma menina vestida a preceito. Em Macau, o dragão salta e salta a mostrar o 

ar da sua graça. Em Timor, há mais brincadeiras. A mãe tem mãos de trapos de cores diferentes que dançam, embalam, 

tocam. 

Não há pressas, respira-se calmamente naquela tenda transformada em lugar de afectos. Pedro tem 15 meses, olhos 

arregalados. Quer tocar nas bolas que andam pelo ar, nos bonecos de trapos. As histórias continuam com sons, ritmos, 

elementos visuais, meninos e meninas que ganham vida e se agarram às mães. São cerca de 40 minutos numa barriga-

palco de descobertas. E a viagem não termina aqui, há muita vida pela frente. Respira-se com calma. 

O ensaio termina, o bebé Pedro continua entusiasmado com as bolas-novelo azuis. A peça tem ainda uma exposição 

agregada à tenda, no seu exterior, com elementos cénicos da história, bonecos de trapos, mãos de várias cores, 

pássaros, e outros objectos. Tudo à disposição, tudo para ver, brincar ou admirar. Há espaço para isso tudo ou 

simplesmente para estar e descansar. A vontade é que manda.   

Dez anos depois de ter criado um espectáculo para crianças, o Teatro e Marionetas de Mandrágora, companhia 

profissional fundada em 2002, volta a olhar atentamente para um público infantil. Filipa Mesquita, actriz, marionetista, 

encenadora, produtora e investigadora, a mãe desta peça, leva muito a sério a criação para bebés e crianças. Tem 

inclusive escrito sobre o assunto. Está atenta às reflexões que são feitas. Depois do ensaio, pede aos adultos que voltem 

a entrar na tenda para escutar opiniões. Há aspectos a aprimorar, porventura objectos a incluir, interacções a 

estabelecer neste espectáculo que está pronto para ir para a estrada. 

Descobridores, peça coproduzida com a ArtemRede – Teatros Associados e com apoio da Direcção-Geral das Artes, 

demorou um ano a ser construído, pensado, maturado.”A ideia foi criar ritmos, sensações, universos visuais e rítmicos 

distintos”, explica Filipa Mesquita. A actriz fala de troca de afectos, de tranquilidade que o som da água transmite, dos 

elementos cénicos feitos à mão para captar a atenção desse público exigente. “Explorar o universo de um público mais 

pequeno é um desafio muito grande. É um público que não critica, mas que se manifesta”, comenta. Do lado da plateia 

do ensaio, um dia antes de meter a tenda na mala, a encenadora escuta palavras de elogio, de incentivo, de reajustes na 

interacção entre objectos, entre pais e filhos. O feedback é sempre importante. Filipa continua a querer virar do avesso 

as peças para compreender dinâmicas. Até porque o espaço das brincadeiras já não é o mesmo. “Já não há rua, esta é 

a nossa rua”. Neste caso, uma rua que é uma tenda que é o ventre materno. 
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Entrevista concedida à ARTEMREDE  

Entrevista a  Filipa Mesquita 

 

Criar espectáculos para bebés 
ARTEMREDE  

Como surgiu a ideia de criar espetáculos para bebés?  

Quando iniciei a minha vida pelo teatro, bem cedo, ainda na Escola de Teatro o contacto com a marioneta foi 

avassalador na minha perspectiva de percurso teatral, foi uma atração imensa. Mais tarde já depois de uma formação 

mais intensa e especializada em torno da marioneta fui-me deparando com várias realidades na programação de teatro 

de marionetas em Portugal. Nessa altura confrontei-me com o jovem público, tinha até alguns preconceitos confesso. 

Mas a relação foi-se estreitando, fui tomando nota deste tão particular público e a pouco e pouco encontrando nele, no 

jovem público e no público familiar elementos que me fascinavam.  

É inacreditável a sua disponibilidade para entender os símbolos para criar empatias com a cena, é indescritível a 

intensidade emocional, é também avassalador e sem disfarces o momento em que a comunicação não se faz. 

Cada vez mais, ao longo dos anos fui sentindo que este é o público que gostaria que me acompanha-se na narrativa do 

que tenho a afirmar em cena. Considerando que algumas das criações da Companhia Teatro e Marionetas de 

Mandrágora são da minha autoria na qual tenho o prazer de ser Diretora Artística e marionetista. 

Fomos criando contactos, não posso deixar de pensar que a nossa visão se transforma quando encontramos a 

maternidade. E quando fui mãe muita coisa mudou! 

Mas criar estava presente a ali na sala de ensaios o movimento de andar e gatinhar estavam lado a lado, criei o “jardim, 

a primaver” um espectáculo muito simples na narrativa na companhia da minha filha, isto foi há 11 anos. Faço ainda 

digressão com esta criação, com muito afeto apesar de já ter passado muito tempo. 

 Depois 10 anos passados fui mãe outra vez e senti que novamente era invadida por uma intensa vontade de criar. 

De um modo distinto, observar com mais experiência o que estes quase 15 anos de contacto com o público me 

ensinaram, trazer para eles o que eles me dão, a vontade imensa de criar de partilhar a emoção, a força viva de viver, de 

crescer de nos apropriarmos do que nos rodeia, de falarmos por símbolos do que nos rodeia. 

Talvez por isso a resposta mais acertada seja a que a ideia de criar nunca surgiu, mas antes a necessidade de viver a 

criar. 

 

 



23 
 

ARTEMREDE  

O que “aprenderam” sobre a relação entre os bebés e a arte no primeiro espectáculo que criaram? 

Ai, como a palavra aprender é difícil, é algo complexo, mas creio que a sensibilidade é uma matéria que desde cedo 

merece ser trabalhada, os bebés, e as crianças de tenra idade começam a cimentar a sua personalidade de um modo 

muito firme nesse estágio da sua vida. A possibilidade de intervir artisticamente numa altura da vida onde se deixam as 

primeiras e grande marcas da personalidade leva-me a pensar que o teatro para bebés pode e deve ser 

continuadamente aprofundado e desenvolvido no sentido de ter um papel mais presente na sociedade. A fruição 

artística está presente, a narrativa talvez não possa ser demasiado encerrada e concreta, tem de dar espaço, ter pausas, 

mas é algo que ainda exploro sem grandes conclusões ou chavões. 

Os bebés estão presentes no espectáculo disponíveis para serem nossos espectadores, mas existem um conjunto de 

elementos da sua vida que têm na hora do espectáculo tanto valor quanto a fruição do espectáculo. O seu bem estar 

 

 

 físico, elementos exteriores e tantas variáveis que neste estágio estão evidenciados. Eles próprios estão dentro de um 

jogo de forças. 

ARTEMREDE  
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O que consegue um bebé apreender num espectáculo deste género? 

Existe aqui um elemento importante, o facto de um espectáculo para bebés não poder deixar de ter o seu público 

presente em todo o processo de criação. 

A parede que separa espectáculo e espetador é ténue, diria até inexistente, o que me agrada realmente. 

Existem teorias e até diversas opiniões que afirmam que esta fase da vida é uma tábua rasa, onde a capacidade de 

processar a linguagem artística cénica e fazer sobre ela uma ponderação é um esforço impensável. Se me permitem é 

algo sobre o qual eu discordo profundamente. Sobretudo por acreditar que nesta fase da vida a capacidade de absorver 

de interiorizar as informações e sobretudo as sensações, é de uma grande intensidade e provoca grande marcas ainda 

que difíceis de concretizar. 

Se imaginarmos os bebés são um barro por moldar, já com marcas e características mas a formar-se como peça, creio 

que a arte, pode ajudar a criar marcas que indelevelmente farão parte da sua personalidade. 

Antes de terminar a resposta à sua frase, acrescento que o adulto que acompanha o bebé tem aqui um papel 

fundamental, na hora do espectáculo existe um triângulo, e o pai, mãe, enfim, a pessoa que o acompanha será a 

mediadora entre a criação e o pequeno espetador. Esta afirmação prende-se com o facto de neste estágio da vida dos 

nossos espectadores, o papel do adulto, muitas das vezes da sua mãe e pai ter um valor que se impõe sobre qualquer 

outro, é também através deles que vamos conseguir que o bebé, consiga muitas vezes o equilíbrio interior para estar 

perante a representação.
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Experiência de trabalho com a Artemrede 

ARTEMREDE  

O espectáculo Os Descobridores é uma coprodução com a Artemrede. De que forma surgiu esta oportunidade e o que 

têm a dizer sobre a experiência de trabalhar com a Artemrede? 

Ao longo de vários anos temos tido o prazer de integrar quer a programação da Artemrede quer através da criação 

“Sherazade não está só” uma co produção da Artemrede e a Companhia Lua Cheia na qual tivemos um papel ativo quer 

na construção das marionetas bem como na sua manipulação. A relação tem sido muito gratificante e a partilha de 

ideias constante. 

Viajamos pelos distintos teatros e espaços culturais e fomos sempre deparando com uma grande abertura e 

disponibilidade na aceitação das nossas propostas artísticas. A Festa da Marioneta é um espaço privilegiado de 

programação de teatro de marionetas e é algo que sinceramente me deixa profundamente satisfeita.  

Creio que esta oportunidade surgiu fruto do diálogo da partilha de ideias, de súbito a mesma necessidade tornou-se 

presente, criar para bebés e para públicos de tenra idade. E desta necessidade comum, estreitaram-se relações 

encetaram-se esforços e aprofundaram-se diálogos que nos levaram a acreditar que existia uma necessidade 

complementar comum. 

A Artemrede tem um grande prestígio, é uma imagem de força colectiva de comunicação e diálogo entre espaços 

culturais possibilitando uma estratégia conjunta na potenciação da dinâmica artística nacional, o que nos deixa muito 

satisfeitos poder fazer parte desta equipa. 

 

ARTEMREDE  
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A Festa da Marioneta inaugura este ano a 3 de Outubro com Os Descobridores, sentem uma responsabilidade 

acrescida? 

Muito, é um privilegio, para mim, para a equipa que me acompanha, e espero que tal se reflicta na hora do espectáculo. 

Estar em cena é sempre uma grande responsabilidade, ainda mais quando é evidenciado. Espero que possam ser 

deixadas marcas quer nos espectadores, e sobretudo neles, mas também na exploração deste universo artístico que 

muito me fascina. 

Durante dois meses vamos viajar ao longo dos espaços culturais que integram a Artemrede, quer com o espectáculo, 

quer com a exposição que o acompanha, espero profundamente que seja o potenciar de uma reflexão profunda sobre o 

teatro para este público tão especial. 

 

Sobre o espectáculo 

ARTEMREDE O que traz de novo o espectáculo Descobridores? 

Acredito que sobretudo traz a possibilidade de lançar mais discussões sobre o teatro para a infância e a necessidade de 

termos propostas culturais para todos os públicos, a maior novidade é de agora os bebés poderem ser integrados no 

espaço teatral sem barreiras legais como existia até bem pouco tempo. 

Ao nível da estrutura do espectáculo e da proposta artística, creio que o facto de o espectáculo ser acompanhado de 

uma exposição é algo que vem lançar um novo desafio. 

O espetador para chegar ao espectáculo tem de atravessar um túnel criativo, um espaço físico que foi criado pela artista 

Vânia Kosta. Já no espaço cénico do espectáculo, o desenvolvimento da narrativa obriga o espetador a um tempo e uma 

posição estanques, ainda que com muitas possibilidade de exploração, quando termina o espectáculo o público volta a 

fazer a travessia de saída podendo, e é essa a nossa intenção, explorar sem que o tempo e a posição tenham aqui um 

papel condicionador, e possam a seu ritmo explorar as cores, os objetos, as sonoridades, as texturas e transparências do 

espaço. 

 

ARTEMREDE  

Qual é a história que Os Descobridores conta? 

Descobridores conta a história de uma viagem com a agua sempre como pano de fundo, onde uma mãe vai fazendo 

nascer os seus filhos. Bitória, é Portugal, Lis é Brasil, Zá é Africano, Goaz é Indiano, Moré é de Timor e Ma CaHu vem da 

China, mas todos falam português. 

Ao longo do espectáculo eles nascem e trazem a diferença da sua terra, do seu espaço, do seu contacto com a sua mãe, 

da sua personalidade, o espectáculo vai-se desenrolando através desta estrutura, nascer, estar, ser. 
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Dentro do ventre materno vamos dando lugar quer à relação com a sua mãe, quer à relação com o espaço, e com as 

criaturas e bichos que habitam o mesmo e que potenciam uma exploração quer na relação das personagens quer no 

diálogo com o publico. 

ARTEMREDE  

O papel da mãe tem um papel central no espectáculo. Como conseguiram aprofundar e descobrir este papel? 

A mãe é um ser presente no espectáculo como a cuidadora, estando mais ou menos presente conforme a sua criança o 

entender, conforme a necessidade do seu filho. A mãe é também a marionetista, sendo que o espectáculo é um solo, a 

mãe é a terra, a mãe é o chão, a mãe está sempre presente, a mãe está com eles... 

Acredito que o ato de ser mãe nos transforma interiormente, há onze anos fui mãe pela primeira vez e há dois anos 

voltei a ser mãe, quando estamos envolvidos na criação a presença quer física quer psicológica dos filhos é constante e 

avassaladora, a dimensão dos afetos invade todo o pensamento, não pude deixar de integrar este momento no meu 

trabalho, como já o tinha feito à onze anos quanto criei “o jardim, primavera”, agora com “descobridores” é uma 

possibilidade de estar, e compreender a dimensão da arte para bebés através da exploração da minha técnica de 

trabalho teatral, o teatro das marionetas. 

ARTEMREDE  

De que forma integram as várias “mães” dos vários continentes e os costumes que elas trazem de cada cultura? 

Tentei pensar as vivências destas mães, a sua forma de lidar com os filhos, a forma como eles são integrados na 

comunidade, o modo de estar na relação mãe e filho. Tentei capturar elementos que me interessavam trazer para o 

espectáculo, o afago da mãe, o modo como ela se movimenta, como interage na relação com a sua criança, a canção, a 

gestualidade, o grande e o pequeno e o impulso de movimento interior. 

É uma proposta nesta vasta ponderação acerca da arte para a primeira infância. Existe sem duvida um ponto comum, a 

língua portuguesa, a minha intenção é a de viajar por este universo em torno do planeta onde a portugalidade se fez e 

se faz sentir, compreender os elos de ligação entre a mãe portuguesa,a mãe brasileira, a africana, a  indiana, a 

timorense  e a mãe macaense . É uma viagem que não é um ponto de chegada mas antes em ponto de partida, com 

uma mesma língua materna. 

ARTEMREDE  Ser mãe em África é assim tão diferente  de ser mãe na Europa? 

Sim e não, o amor aos nossos filhos é algo que é transversal ao ser humano, acredito nisso. No entanto não podemos 

deixar de salientar os factores sociais, culturais e económicos que influenciam o modo como cada mãe lida com o seu 

bebé. A geografia do espaço, o número de filhos, o meio rural ou urbano, influenciam a relação. Existem um infindável 

conjunto de variáveis para concluir que todas as mães são diferentes, mas que todas as mães são iguais. Sem querer 

entrar em juízos de valor, creio que a sociedade tem vindo a dar cada vez mais importância aos seus filhos, e tenho 

esperança que esse seja um impulso importante para a sociedade global. 

As conclusões a que me permito chegar são conclusões que se prendem mais com a visão pessoal e artística, não tenho 

a intenção de fazer análises críticas nesta matéria, fico contente por sentir que em Portugal se vai dando mais valor ao 

teatro para bebés. 
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Os bebés, esses sim, as matrizes deste primeiro estágio são mais constantes e universais. Deixo no ar estas ponderações 

que seria bom serem mais discorridas, por vários interlocutores que se interessam pela abordagem da arte para a 

primeira infância. São sem dúvida mais as interrogações que as conclusões, e sinto-me desafiada por essa sensação. 

 

 

 

ARTEMREDE  

De que forma se desenrola o espectáculo? 

Como um novelo…uma pequena brincadeira, pois o espaço é povoado por novelos, que servem de elemento de 

trabalho e jogo ao longo do espectáculo. 

Os pais chegam, conversamos, entram no túnel expositivo e sentam-se dentro do cenário, um ventre materno, aí ficam 

a conhecer ao longo de alguns minutos diversas crianças e muitas mães, pássaros, arvores, luas, em conjunto, sopram, 

sussurram, tocam, abraçam, sentem a cor e a luz, o som e a agua sempre presente. No final, devagar, muito devagar 



29 
 

saem pelo túnel que os leva ao mundo exterior explorando-o, apropriando-se dele de um modo sensorial, mas sem 

pressa… 

ARTEMREDE  

O espectáculo tem uma estrutura narrativa? 

O espectáculo tem uma estrutura, a estrutura desenrola-se ao ritmo da viagem marítima dos portugueses nas suas 

descobertas. Portugal, Brasil, Africa, Timor, Goa e Macau, esse é o fio condutor, a língua portuguesa e o mar servem de 

pano de fundo, vamos fazendo a viagem conhecendo as crianças e os seres que consigo habitam, o gato, animal 

doméstico, presente ao longo do espectáculo, o pássaro no Brasil, o embondeiro em Africa, o elefante em Goa, o dragão 

chinês em Macau. A narrativa não é fechada, existe um sentido de escuta das dinâmicas e ritmos do público, existe 

espaço para a pausa, para o recomeçar para o acelerar ou abrandar o espectáculo, consoante o diálogo entre 

espectáculo e espetador.  

ARTEMREDE  

O que representa a estrutura de metal, que faz parte do cenário, dentro da qual vai decorrer todo o espetáculo? 

A estrutura representa o ventre materno, o espaço intima entre o bebe e a sua família, a alcofa e o abraço. A intenção 

da estrutura é envolver, proporcionar uma outra dimensão, criar um espaço de profunda intimidade. 

A estrutura coloca o público numa intensão de os transportar para a dimensão onde os sentidos estejam mais 

disponíveis, provocar a sensação de segurança. 

Sabemos à partida o grande desafio de fazer uma digressão com uma estrutura de tão grandes dimensões mas acredito 

que é um esforço que artisticamente é gratificante poder potenciar. 

 

ARTEMREDE  

As personagens são meninos e meninas de todo o mundo. O que é que cada uma delas representa? 

São meninos e meninas, cada um deles é um símbolo, um código de uma identidade.  

Personificam seres humanos, crianças, tendo em si, ao nível da construção elementos que potenciam a sua presença em 

palco enquanto personagens individuais, fora do manipulador, individualmente e em colectivo. 

Foram delicadamente elaborados pela artista e artesã Vânia Kosta, no sentido que me interessava trabalhar a linguagem 

do imaginário desta artista bem como a matéria, neste caso em tecido. Os objetos e marionetas são todos em tecido, 

isto porque a ideia de conforto me interessava muito desenvolver, a suavidade, as transparências, as texturas. 

Cada uma das crianças representa o seu país, o seu continente, a sua rehião, esta é uma viagem ao mundo, ao mundo 

exterior e ao mundo interior. 
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ARTEMREDE  

Sendo este um espectáculo de marionetas, como decorreu a criação de cada marioneta? 

 

Desde há muito anos que me fascinam os fantoches, pela sua aparente simplicidade têm sido até alvo de preconceitos, 

ou não fora a própria palavra fantoche tão mal conotada, no entanto fui explorando quer fantoches em madeira, em 

tecido, pequenos e grandes. Fui estudando sobre o fantoche e deparei-me com um infindável universo de exploração. 

Quer o teatro tradicional português com o seu D. Roberto, quer a exuberante manipulação dos fantoches tradicionais da 

china, mais concretamente de Taiwan, na forma do Budaixi poheti levou-me a considerar explorar esta técnica. Permite 

ao ator desenvolver uma manipulação muito fina com a possibilidade de força e velocidade, contacto e também nesta 

relação ator manipulador marioneta, a interpretação faz-se de um modo muito fluido, pois a manipulação está 

literalmente na ponta dos dedos. 

 

 

ARTEMREDE  

Como é  que se desenvolve o movimento para cada uma destas marionetas? 

 

As marionetas têm ritmos e cadências distintas, estabeleci dinâmicas de movimentos, alturas para cada uma, Zá é Africa 

e é mais chão, Ma CaHu é mais vertical e Goaz e mais fluido e circular.  

A cada país fui integrando movimentos e formas ao modo como estas personagens estão envolvidas, na relação com os 

animais e elementos que povoam o espaço, com a mãe, uns com os outros e na aproximação e relação com o público, 

tentando que esse fosse também uma reflexão sobre a culturalidade de cada um. 
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ARTEMREDE  

Porquê começar e terminar o espetáculo com a menina portuguesa? 

É o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada, a menina portuguesa tem o nome de Bitória, uma conquista, a 

viagem começa com o seu acordar e termina com o seu adormecer, é o momento em que a mãe está mais presente, é o 

momento de acolhimento do público e o momento de despedida. Porque é talvez o momento mais autobiográfico do 

espectáculo, o momento que reflecte o aqui, o eu e o agora. Bitória estará presente ainda antes do espectáculo 

começar e depois do espetáculo terminar. 

Bitória é o nome que optei por dar, porque sinto que os filhos são constantes vitórias que tentamos alcançar. 

Bitória é o abraço, o afeto, o momento em que o filho é tomado nos braços e se confundem os abraços que os abraçam. 

Bitória é o sentimento mais profundo, o amor por um filho, o momento em que após o nascimento os acolhemos nos 

braços e sentimos que a sua chegada foi uma vitória e que essas vitórias ás vezes conseguidas, outras vezes nem tanto 

nos acompanham ao longo da vida. 
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ARTEMREDE  

Para além do papel fundamental das marionetas, qual o papel que a música tem neste espectáculo? 

A música é a catarse, complementa e define os símbolos, quer do mar quer das culturalidades, nos elos de contacto 

entre as sonoridades dos vários países visitados, a música pelas mãos do Fernando Mota tem sempre uma dimensão de 

sensibilidades, de espaço sensível presente. 

O mar e a água, os animais, o calor da música brasileira, o chão da música africana, o brilho da música indiana, a 

dualidade da música chinesa entre a ordem e o caos, a música portuguesa do embalo, do ninar… Uma viagem sonora 

que transporta o espectáculo para a dimensão poética do abraço, do jogo, das mãos e do movimento exterior e interior 

de cada um. 

 

 


