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Prêmio APCA 2016 de Teatro Infantil na categoria 

Melhor Espetáculo Interativo. 

 

Indicado ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao 

Teatro Infantil e Jovem na categoria Melhor Trilha 

Adaptada para Dagoberto Feliz 



O FOLIAS D'ARTE – GALPÃO DO FOLIAS 
  
O Folias é um grupo teatral que dispõe de sua sede/teatro, o Galpão do Folias, na Rua Ana Cintra, 
bairro Santa Cecília, região central de São Paulo. Um teatro projetado pelo arquiteto e cenógrafo 
J.C. Serroni no qual estamos há 16 anos. 
  
Em 2016, o Folias comemora 19 anos de existência com reconhecimento de público e crítica e com 
aproximadamente 50 prêmios, entre eles: Prêmio Shell, Prêmio APCA, Prêmio Molière, incluindo a 
participação e representação do Brasil no FITEI, Festival Internacional de Expressão Ibérica, na 
cidade do Porto, em Portugal, no MITE, Mostra Internacional de Teatro, em Lisboa e em Havana, 
Cuba, Festival Internacional de La Habana. 
  
A fixação do grupo em sua sala de espetáculos representou um avanço e uma liberdade que 
possibilitou não só aprimoramento artístico e técnico, atestado inclusive pela grande quantidade 
de prêmios que temos acumulado, como uma interferência definitiva na cidade e nos vínculos que 
o teatro paulistano redesenhou com a sociedade. O trabalho e a pesquisa teatral que realizamos 
foi agregando em nosso cotidiano a presença de pensadores, filósofos, estudantes, estagiários, 
vídeomakers, artistas plásticos e quantos mais cruzamentos o teatro exija e propicie. 
 
A equipe do Galpão é composta por aproximadamente 30 artistas/criadores. 



CHIQUITA BACANA NO REINO DAS BANANAS 
  
Lá pelo ano da graça de hum mil novecentos e noventa e nove, o Maia propunha para nós, atores 
necessitados de encontros dentro da cena, um treinamento que mais tarde viríamos a conhecer em 
encenações do famoso Peter Brook.  
Entrávamos todos no “tapete”, que no nosso caso era uma lona de caminhão, num arremedo do que 
viria a ser o GALPÃO DO FOLIAS, sujo, em obras, e ali mesmo nos reconhecíamos.  
Treinávamos.  
Depois desses dezessete anos passados “treinei” em vários outros lugares com propostas de 
improvisações.  
Dirigi também alguns espetáculos que propunham improvisações.  
Quando reli CHIQUITA BACANA, infantil escrito pelo MAIA em 1977, que propõe uma participação 
efetiva do público infantil para uma decisão final no impasse do enredo, lembrei-me daquele tempo em 
que nós, atores, nos deparávamos com cenas insolúveis.  
Debruçávamo-nos horas, e às vezes semanas, sobre o possível desfecho de um simples exercício cênico.  
Sem querer evocar uma nostalgia, mas instigando a MEMÓRIA, me soa agradável e atual retomar esse 
sentido da ágora. Do encontro para discussões dos destinos de um coletivo.  
Se para nós, adultos, essa prática vem a cada dia sendo deturpada, talvez um público infantil possua 
ainda ouvidos menos poluídos e com uma encenação mais próxima e limpa de quaisquer subterfúgios, 
além do ator e seu pequeno espectador, reapareçam caminhos já há algum tempo nublados  
pelas medíocres relações com esses menores, mas importantes cidadãos.  
 
Dagoberto Feliz 





PROPOSTA DE ENCENAÇÃO 
 
Lá pelos idos de 1990 e poucos o Reinaldo Maia propunha um exercício básico para nós, atores.  
Entrar na lona (tapete) para contar uma história.  Parece simples, não?  Não era. Não é.  
  
CHIQUITA BACANA NO REINO DAS BANANAS foi o texto escolhido para levantarmos essas questões 
na cena. Um texto criado pelo Maia para crianças que propõe como término de espetáculo uma 
discussão entre crianças do público (e é óbvio seus acompanhantes) e os atores um possível final 
para a peça.  
  
Para isso, como encenação, propus uma arena (muito próxima daquele espaço onde outrora 
fazíamos nossos exercícios internos num galpão em obras) em que os atores deveriam todos, em 
coro, contar a história.  
  
Através de exercícios ministrados principalmente pela Marcella Vicentini, enquanto coordenação, 
com o auxílio de Clarissa Moser, os atores puderam ter contato com os conceitos de “viewpoints” 
para auxiliá-los na ocupação do espaço/tempo da cena. Gabriel Hirschhorn, também um dos atores 
do espetáculo, recém-chegado da França pôde também contribuir com questões corporais que 
foram prontamente absorvidas pelo elenco.  
  
Na prática, na hora do espetáculo, conseguimos nos estruturar para que no início, junto com  
as crianças, houvesse um sorteio de “personagens/funções” feito em conjunto  
com as crianças  do público.  
  



 
Isso já dá início a uma brincadeira/jogo que permeia o espetáculo todo e que culmina em um final em 
aberto para ser, junto com o público, feito.  
  
Risco total nesses sentido.  
  
Claro que sempre há pontos de apoio.  
  
Músicas em coro que nos ajudam a contar a história, referências que dão a todos uma possibilidade 
um código comum.  
  
Nunca no entanto poderia imaginar que este texto escrito em 1977 teria tanta repercussão como nos 
dias atuais.  
  
O Maia lá atrás falava em um tempo em que a ditadura militar imperava e começava a ter o seu 
declínio (ou transformação para uma ditadura econômica...)  
  
Estreamos o espetáculo no dia 12 de março de 2016 e nunca nos pareceu tão óbvia a sua atualidade.  
  
Colocar a dúvida em um  pensamento reflexivo é sempre um ótimo exercício de cidadania e que bom 
que podemos partilhá-lo com os “pequenos” que,  mesmo com  a hipocrisia do mundo adulto,  
consigam desabrochar e se tornarem “grandes” sem a pequenez da falta de um olhar crítico.  
  
Tudo isso brincando... teatrando... sempre...  
 
Dagoberto Feliz 

 





 

CRÍTICA por Dib Carneiro Neto 

 

Fábula sobre abuso de poder intriga filhos e pais encenada 
como um jogo interativo e com belas canções, ‘Chiquita 
Bacana no Reino das Bananas’ estimula o pensamento 
político de forma divertida.  

 

http://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Dib-Carneiro-
Neto/noticia/2016/04/fabula-sobre-abuso-de-poder-intriga-
pais-e-filhos.html 

 

“Neste momento atual da história política do País em que a 
polaridade dá o tom, nada melhor do que uma fábula teatral 
que alegorize todas essas questões e mexa com a realidade 
por intermédio de metáforas, sugestões, alusões e fantasias. 
Nesse sentido, a montagem ganhou uma atualidade incrível. 
“O real é irreal, e o absurdo tão real quanto o mais real do 
absurdo”, diz um dos personagens, dando a chave para toda 
a dramaturgia nonsense que se instala e mexe 
inteligentemente com a lógica do público mirim.” 
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Resenha por Mariana Rosário – VEJA SP 
http://vejasp.abril.com.br/atracao/chiquit
a-bacana-no-reino-das-
bananas?utm_source=compartilhar 

 

Destaque entre os Eleitos – Revista da 
Folha por Mônica Rodrigues da Costa. 
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RESENHA POR AMILTON DE AZEVEDO 
 

Chiquita Bacana, aqui perto e lá longe. 
  
Não chega a surpreender a atualidade do texto de Reinaldo Maia, escrito há quase quarenta anos. Em 
um distante 1977, o autor que hoje dá nome ao Galpão do Folias voltou-se para o público infantil em 
“Chiquita Bacana no reino das bananas”. Mas nem por isso afastou-se de seus ideais enquanto artista 
teatral. 
Essencialmente dialético, põe em cena a tirania e discute-se a justiça. Chiquita é presa por comer uma 
banana – produto abundante no país, mas tipo exportação. Ao longo da fábula, outros animais 
acabam indo parar no banco dos réus – como o Coelho, que, apesar de responsável pela hora certa do 
reino, é acusado de não seguir a hora real. Acusações estapafúrdias se seguem, mas o final é aberto: 
Maia encerra um texto com uma canção que não conclui os acontecimentos.  
Na encenação de Dagoberto Feliz, a escolha cabe ao público – e mesmo assim, nada necessariamente 
se resolve. É, pois, difícil solucionar problemas e questões que muitas vezes nos parecem óbvias, mas 
se revelam mais complexas. Em “Chiquita”, esta complexidade existe, mas a tomada de posição 
quanto à ela é clara – o rei Leão, com seus asseclas Girafas e guardas Macacos, é um tirano das patas 
até a juba. 
Se este breve texto de apresentação não dá a entender que se trata de um espetáculo infantil, é 
porque Maia, Feliz e o Folias D’arte sabem exatamente qual a função do teatro, seja qual for seu 
público alvo: a reflexão, o questionamento. E isso não se dá de uma forma didática, hierarquizada, 
onde a cena ensina e o público aprende. O grande campo em disputa é o do imaginário;  
o simbólico. 
E este é o maior mérito da encenação.   

  

  

  



Ao propor, desde o início, a inclusão das crianças do público no jogo teatral, quando estes sorteiam 
que ator fará qual personagem, abrem-se diversas camadas de compreensão. É neste acordo, no 
pacto efetivado do espaço de brincadeira, que as crianças são conquistadas: não há cenário, 
tampouco iluminação. Todos os figurinos são semelhantes, numa sóbria sobreposição de pretos, de 
Fause Haten. Signos muito claros determinam quais são os animais “da vez” (estes, talvez, possam 
ser mais trabalhados – ou talvez seja apenas um adulto com menos imaginação dando pitaco) 
interpretados pelos jovens atores do Folias; muitos, recém-formados. 
Assim, a criança não é tratada como muitas vezes vimos nos palcos de infantis por aí: aqui ela é 
convidada à opinar, refletir e, principalmente, imaginar o reino das bananas e seus habitantes da 
forma que melhor lhe convir. As músicas são convidativas e as muitas vozes, se não de exímios 
cantores, nos lembram que os atores, cantando em cena, estão, em primeira instância, contando 
histórias. E muitas histórias divertidas se sobrepõem naquele reino tão distante mas tão familiar. A 
figura que centraliza essas histórias, quase uma narradora, é representada pelo(a) Apresentador(a). 
Mas ela não é mais narradora do que personagem: se inicialmente ela quer contar uma história, ao 
longo da encenação ela é absolutamente inserida nela, servindo como “advogada” no julgamento, 
pelo rei, dos réus. É um lembrete, muito oportuno, que não cabe a alguém de fora, alienada do 
contexto em que uma história acontece, ser a porta-voz de tal história; antes, esta narradora deve 
inteirar-se dos fatos, conhecer o reino, saber quem são as figuras envolvidas, ouvir, perguntar, buscar 
entender. 
É um alento, nos tempos que correm, poder ir ao teatro e ver tantos temas da atualidade colocados 
à luz da cena sem nenhum tipo de arrogância, pedantismo, ou certezas absolutas. Apenas a clareza 
de que autoritarismos, nunca mais. Talvez, para algumas crianças seja apenas uma peça 
política e para alguns adultos, apenas um infantil. Que seja os dois, e que não paremos  
nunca de imaginar; nem de buscar reinos onde a banana seja para todos,  

e não privilégio de alguns.”   







 
 
SINOPSE 
Texto escrito por Reinaldo Maia em 1977 coloca em cena o absurdo de uma menina estar sendo 
acusada de ter comido uma banana no Reino das Bananas. Comandado pelo Rei Leonino e seu 
staff de girafas e gorilas esse reino no qual os outros animais estão perdendo suas funções 
sociais é onde se passa a história. O que acontecerá no final só os espectadores poderão decidir 
a cada dia. 
Indicação Etária: 5 anos 
  

FICHA TÉCNICA 
ELENCO:  Bruno Camargo, Camila Spinella Vaz, Clarissa Moser, Gabriel Hirschhorn, Juliana 
Tedeschi, Laruama Alves, Leandro Goulart, Lui Seixas, Marcellus Beghelle, Nuno Carvalho, Rafael 
Sampaio, Tarcila Tanhã, Thomas Basso. 
Texto: Reinaldo Maia 
Encenação: Dagoberto Feliz 
Treinamento Viewpoints: Marcella Vicentini 
Cenografia e Música: Dagoberto Feliz 
Figurino: Fause Haten 
Iluminação: Lui Seixas 
Designer Gráfico: Humberto Vieira 
Direção de Produção: Paloma Rocha 
Produção Executiva: Nascedouro Gestão Cultural 

  



NECESSIDADES TÉCNICAS 
Formato Arena 

 
RIDER DE LUZ 

4 refletores Fresnel 500w 220v (o grupo leva) 
4 tripés (o grupo leva) 

2 paralelos (pial) 
2 extensões (pial) 10m 

2 extensões (pial) 15/20m 
2 tomadas 220V (o equipamento é ligado direto) 

 
OBS: Dependendo da estrutura e tamanho da plateia, terá necessidade de 
algum equipamento a mais. Dependendo da distância das tomadas, terá 

necessidade de algumas extensões a mais. 
 

CENÁRIO 
1 cadeira de ferro  

1 pedestal de microfone 
1 lona 4,5m x 4,5m  

(Todas essas especificações são levadas pela produção, com exceção de 
extensões maiores) 
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Elisa Taemi (11) 96368-0109 

elisa@nascedouro.com.br 

 

Milena Marques (11) 98609-7085 

milena@nascedouro.com.br 

 

www.nascedouro.com.br 
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