
Entrevista com o Grupo Caixa de Imagens. 
 

Em 2014 o Grupo Caixa de Imagens completou 
20 anos de trabalho e de pesquisa em teatro, 
em comemoração o Fomento ao Teatro 
realizou no dia 12 de fevereiro de 2015, uma 
entrevista com Mônica Simões e Carlos 
Eduardo da Silva Guimarães (Gaúcho), 
fundadores do grupo, na qual eles contam um 
pouco sobre sua história, suas descobertas e 
seu trabalho ao longo desses 20 anos. 

 
FT: Como surgiu o grupo? 
CI: Surgiu há muito tempo já com a ideia de trabalhar na rua. A realidade de São 
Paulo era muito diferente naquela época, ficávamos muitos meses sem trabalho, 
então a decisão foi ir pra rua e passar o chapéu então entramos em cartaz na rua 
e anunciamos que iríamos passar o chapéu. Era necessário um trabalho que 
fizesse conexão direta com a nossa vontade artística daí vem a pesquisa e a 
montagem de um espetáculo de cunho intimista para praças. Desta forma, com 
este trabalho nós entramos na rua sem alarde, sem cantar e tocar instrumentos 
musicais e esta forma de estabelecer a relação “acontecimento teatral-espaço rua” 
continua até hoje em nossas performances. Você pode ver isto no documentário 
que o Amilcar e o Milaré fizeram sobre nosso trabalho, lá você encontra 
“Travessia”. Já “Milhor”, você pode encontrar no registro que a Cooperativa fez 
quando fomos convidados para nos apresentar para eles durante o horário de 
funcionamento e dentro da oficina do Paulo Celestino. 
Nós nascemos com essa vontade de trabalhar em espaços públicos, de sermos 
itinerantes, com espetáculos que pudessem ser montados em qualquer espaço e, 
também, com essa vontade de estarmos próximos. Nosso grupo já nasce com 
esse tripé: a proximidade, a itinerância e o pequeno. 
 
FT: O processo de pesquisa de vocês é baseado na itinerância e na 
proximidade do público. Por que escolher esses elementos como 
norteadores do trabalho? 
CI: Às vezes é o contrário, a coisa que escolhe a gente, porque tem horas em que 
não há escolha. O próprio espetáculo que a gente cria não é muito uma escolha, o 
tema ou conto que usamos vem de encontro. É disso que gostamos. Trabalhar 
com itinerância nos dá essa possibilidade. 
Nós temos um jeito de trabalhar onde a intuição é primordial, porque quando se 
trabalha com itinerância você tem que estar com a intuição aguçada, ainda mais 
quando queremos chegar a locais em que nunca estivemos, ou quando se chega 
em um local em que já fomos e encontra um novo lugar. Precisamos da intuição 
pra resolver rapidamente como colocar o espetáculo ali. Existe no nosso trabalho 
uma compreensão de que aquele é um momento de compartilhamento cênico, e o 
público percebe junto conosco o jogo. 



A proximidade está na forma como trabalhamos o espetáculo desde o momento 
em que escolhemos o espaço e no como recebemos o público. Costumamos dizer 
que na verdade, conversamos. Talvez fazendo conecção direta com as rodas de 
conversa, buscamos o se pôr em roda e conversar, pois é possível nelas o contar 
de histórias de forma espontânea. Se colocar na roda é se colocar na vida. Que o 
teatro faça parte da vida e esteja junto das pessoas, para que elas também se 
percebam agindo conosco, não como algo que passa naquele horário e local. 
E o mais louco é que por mais que a gente se apresente nesta cidade, 
completamos 800 apresentações em 5 edições, está cheio de locais que ainda 
não fomos. Isto é preocupante? Não, é maravilhoso! 
 
FT: Qual a importância que vocês enxergam da intimidade e da proximidade 
que vocês desenvolvem? 
CI: Acho que é partilhar o ato criativo. Ao optar por itinerar mostramos 
concretamente a vontade de ir até o outro. Trabalhando desta forma, tanto no 
desenvolvimento dos processos criativos como nas apresentações, estamos 
dizendo que através da arte se consegue uma intimidade, uma comunhão, um 
momento de partilha, de aprofundamento do entendimento do que é o ser 
humano, de como nos comportamos. O artista e o ato criativo não são 
inalcançáveis O artista é alguém que treme diante do momento anterior ao início 
da encenação. Trabalhando na proximidade, abre-se um espaço de 
compartilhamento. O público percebe e joga. Na proximidade é possível perceber 
que o processo criativo e a vida estão interligados. 
 
FT: O que vocês usam de critérios para seleção dos temas e textos que 
serão usados na dramaturgia? 
CI: Com o projeto que percorre as cidades que se localizam nas margens do Rio 
Tiête estamos estudando Mário de Andrade. Para estudá-lo, recorremos às 
análises de Antônio Cândido. Não é a primeira vez que nos debruçamos sobre a 
obra de Mário e de Antônio e exatamente neste momento, encontramos uma 
análise crítica literária que fala da poesia itinerante de Mário, do poeta andarilho, 
como ele diz. Ele analisa como a ação criadora acontece na itinerância! Poxa, 
parece que Antonio escreveu este artigo para nós!! 
As coisas vão acontecendo, te indicando e você vai enxergando, vai apalpando, 
vai reagindo, não necessariamente de forma racional. 
Por exemplo, no nosso Fomento anterior (Projeto Caixa de Imagens 20 Anos 
Convites, Leituras e Encenações) trabalhamos com o tema ilusão.  No final 
chegamos à uma análise sobre a ilusão que podemos ter perante o controle dos 
processos de criação. A gente elabora como resultado cênico um espetáculo e ao 
mesmo tempo vai trabalhando outro... Fechamos o relatório dizendo que aquele é 
o resultado do processo criativo mas a vida nos mostra que é o outro, o “Por 
Acaso”, que é um espetáculo que nasceu na ribalta.  
Também criamos espetáculos que consideramos homenagens. E de um tempo 
pra cá, a literatura entrou de forma definitiva, é o que nos parece. Machado de 
Assis, Mario de Andrade, Lima Barreto, Tchékov, Poe, João do Rio e Dostoiesvski 
são exemplos. 
 



FT: Normalmente vocês são convidados para realizar os espetáculos. Quais 
as relações estabelecidas com os locais das apresentações? 
CI: Demos o título para nossos projetos de “Chuva de Convites”, ao ser convidado 
significa que a nossa presença é solicitada e é um privilégio porque a partir do 
convite se instaura um espaço. A relação se torna bastante intensa, porque 
consideramos que estamos entrando na casa do outro, ele está nos convidando e 
quando alguém me convida para entrar na casa dele eu entro de forma cautelosa, 
para ir percebendo como vamos estabelecer esse relacionamento. A relação 
cuidadosa vai desde o convite até a entrada do espetáculo.  
O teatro se faz no impermanente que deseja ardentemente permanecer. Quando 
você vai, você também está se despedindo, não sabe quando vai voltar. Portanto, 
aqui o teatro entra com força, porque ele é a arte do tempo presente.  O público 
nos responde, porque ele sente a nossa disponibilidade, ele percebe que estamos 
juntos, compramos juntos aquele momento, aí você se sente convidado e 
acolhido. Quando somos convidados e entramos nesse acolhimento, isso 
transforma, e as coisas preconcebidas são descartadas. 
 
FT: Como é feita a escolha de um espetáculo do repertório para apresentar 
em cada lugar? 
CI: Analisamos junto com ao conviteiro.  Por exemplo, qual será a faixa etária, 
características do lugar, como ele está naquele momento e demais informações 
do grupo que irá nos receber, aquelas que o conviteiro considera relevante nos 
contar neste primeiro contato, já que continuamente estamos indo em locais que 
não conhecemos. E aí, decidimos. Já aconteceu de levarmos dois espetáculos e 
decidirmos na hora qual apresentar. Também é muito comum apresentarmos um e 
ficarmos com vontade-cênica de apresentar outro, aí, combinamos o retorno e 
voltamos.  
 
FT: Como o conviteiro faz o convite para vocês e como se estabelece o 
acordo de apresentação? 
CI: A forma mais comum é através de um espectador, que depois do espetáculo 
vem conversar conosco. Ele faz sua proposta, então discutimos como são os 
espetáculos, as datas... Esta produção é feita na hora e depois através de 
telefonemas. Tentamos desburocratizar totalmente os tramites. Mas às vezes a 
pessoa que se interessa precisa passar os dados pra outra pessoa agendar por 
telefone. Nos esforçamos pra conseguir estabelecer uma relação de parceria com 
os conviteiros. Trabalhamos sempre em um “organismo vivo” quando 
conseguimos estabelecer uma parceria harmoniosa, é como se a porta se abrisse 
no momento certo. Já em outros momentos este pode estar sofrendo algo mais 
tenso que pode interferir na nossa parceria. Nestes dias, é como se 
redobrássemos a atenção, nos valemos dos anos de experiência para driblar 
algumas situações que poderiam nos levar a perder uma cena. A escolhas cênicas 
também tem que harmonizar com o lugar. Teve uma época, em edições do 
Fomento lá atrás, que achamos que tínhamos que levar cortina, som para um 
determinado espetáculo. Que para aquele espetáculo era necessário. E não dava 
certo simplesmente porque a gente não é assim. Fomos entendendo isso. Mas 
tentamos, tem que tentar e a pesquisa vai apontando os caminhos.  



 
FT: E quanto a lugares que vocês já conhecem, vem alguma ideia de qual 
espetáculo levar de antemão? 
CI: Depende do momento que este lugar está vivendo e o momento que nós 
estamos vivendo, sempre é uma conversa. Às vezes uma sequência de 
espetáculos é boa pra ser feita, outra não. Como temos parceiros que nos 
acompanham desde o primeiro projeto, eles muitas vezes solicitam espetáculos 
que nem realizamos mais! 
Bem, mas talvez vocês queiram nos perguntar se já conhecer o local, o espaço 
teatral, pode nos facilitar em alguma coisa. A resposta é sim e não. Não podemos 
esquecer nunca de que trabalhamos com organismos vivos, que estão em 
constante mutação. E este pode ser um desafio precioso: não alimentar 
expectativas.  
Outro desafio frequente que temos enfrentado: fazer um espetáculo diferente a 
cada dia numa semana, ora do nosso repertório ora com nossos parceiros 
convidados e apresentar em diferentes horários. Há sequências nas quais cada 
dia estivemos em uma região de São Paulo. 
 
FT: Qual a importância que vocês enxergam no trabalho realizado nas 
escolas e em outros lugares para formação de professores e alunos? 
CI: Costumamos dizer que temos uma outra expressão pra formação de público, 
nós dizemos formação de rede de público. Acho que nós usamos essa palavra 
“formação” porque não encontramos uma melhor, mas rede de público implica que 
queremos que um convite leve a outro convite, e outro... Assim vamos criando 
uma rede de público que faz com que um professor ou aluno que tenham visto 
nosso trabalho nos convidem pra outras escolas em que ele trabalha ou ele 
estuda, e assim vai formando essa rede dentro da malha de escolas. Estar dentro 
dessa rede de público nos faz ter um contato com inúmeros locais, com inúmeras 
pessoas. Olha, pode acontecer de irmos a um espaço teatral por um bom tempo...  
Voltamos ou reencontramos alguém ou temos notícias e aí muitas  vezes ficamos 
sabendo da repercussão.  A parceria momentânea ou mais duradoura de algum 
jeito fica. Mais ou menos um ano e meio depois de uma apresentação na zona 
leste a gente reencontrou alguns espectadores daquela apresentação e sabem o 
que eles nos contaram? Que parte da turma ficou tão entusiasmada que se 
organizou e estruturou um grupo itinerante de teatro. Outra coisa bem legal são as 
parcerias permanentes. Muitas delas também traçam sua itinerância pela cidade. 
Com a itinerância do público, o nosso trabalho também itinera.  
E onde está a importância da formação deles? Mais uma vez falamos do 
compartilhamento dos processos criativos, de compartilhar as incertezas, os 
desvios e o prazer. Na medida em que estamos lá, aquele se torna nosso espaço 
teatral, espaço de reflexão do entorno e da criação, dialogamos, compartilhamos 
pesquisas teóricas, práticas, experiências e eles fazem o mesmo, vamos 
relacionando, fazendo associações. É deste compartilhar que retiramos a 
importância. O poder perceber que estamos no mesmo barco, entende? 
Desejamos viver possibilidades de fluxos. Acreditamos que um artista necessita 
deste diálogo e que é necessário reconhecer esta necessidade, reconhecer ali, 
com o público, com o outro. Eu não crio do nada, eu crio pelo que vivo, pelo que 



sonho, pelas associações que faço, pelo o que preciso como pessoa singular, 
como cidadã desta cidade imensa que nos fascina, mas que pode nos separar.  
 
FT: Qual a importância do programa Fomento ao Teatro para o teatro que 
vocês realizam? 
CI: Ah, essencial! É a base. Porque há a possibilidade da continuidade. Poder 
realizar um sonho artístico, poder realizar nossa vontade artística, nossa escolha.  
Quem conhece a gente sabe que viajamos muito, fomos a inúmeros Festivais 
Internacionais e recebemos um tremendo reconhecimento. Olhamos pra nós e 
pensamos seriamente como continuar nossa trajetória. O reconhecimento  é muito 
bom. O sucesso tem seus revezes.... Como administrar tudo o que estava 
acontecendo com a gente? Como não se perder? Foi com o Fomento que 
conseguimos isto.  Por isso que sempre digo que somos privilegiados! A gente 
pode pegar o reconhecimento internacional para abrir espaço de trabalho dentro 
do nosso país. Vocês sabem, tivemos a oportunidade de viver na Europa, mas 
com o Fomento podemos viver a nossa forma particular de entrar em cartaz na 
nossa cidade. 
Por isso que afirmamos que o Fomento é um marco de pensamento da produção 
artística, da colocação do artista perante o seu trabalho. É algo que muda a 
história, eu não sei quando virá outro algo que fará uma mudança tão grande, tão 
profunda. 
  
FT: Em poucas palavras o que vocês tiram do seu fazer teatral para sua 
vida? 
CI: Minha vida. Acho que está tudo tão interligado...Como separar minha vida do 
fazer teatral que realizamos? (Mônica). “A busca é se divertir”. É impressionante 
porque se a gente problematiza já era! (Gaúcho).  
 


