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A MINHA ECONOMIA

MIGUEL FRAGATA

A partir de urna conversa com
LÚCIA CRESPO
BRUNO SIMÃO

Receio que as
crianças de hoje
possam tornar-se
adultos incapazes
Duas mulheres relatam a travessia solitária de
um rapaz afegão. De uma criança refugiad?..E
a história desta criança cruza-se com a históri<0'
colectiva. É sobre isso que fala "Do Bosque •
para o Mundo", um espectáculo de Miguel
Fragata e Inês Barahona que estará no Teatro
São Luiz, em Lisboa, de 22 a 27 de Novembro.
Há muito que esta dupla junta arte e educação
nos seus projectos artísticos. Miguel e Inês
trabalham com crianças e para crianças, e não
só. Criam espectáculos para todos. Não gostam
de rótulos e tentam desconstruir tabus, como
fizeram em "A Caminhada dos Elefantes", uma
peça sobre a morte, que esteve no festival
"Chantiers d'Europe", em Paris. Actores e
dramaturgos, Miguel Fragata e Inês Barahona
conheceram-se em 2007 no CCB, onde
trabalharam com Madalena Victorino. Depois
continuaram a fazer espectáculos juntos e
formaram a associação cultural Formiga
Atómica. Em cena, têm também a segunda
versão da "Visita Escocesa", no Teatro Nacional
D. Maria II. Seguir-se-á, no mesmo teatro, um
projecto sobre a adolescência.

"Do Bosque para o Mundo" começou por ser um espectáculo sobre a forma como as histórias tradicionais
e as histórias da actualidade se cruzam. Interessava-me ir à origem das histórias iniciáticas, na sua qualidade de preparar as pessoas para o mundo, e afastar-me da versão actual das histórias tradicionais, já muito censuradas, polidas e trabalhadas para serem politicamente correctas. Encontrar a origem das histórias
tradicionais não é nada fácil. Elas começaram aser
contadas de boca em boca, partilhadas em comunidade, e foram sendo transformadas ao longo dos tempos.
Na Alemanha, os irmãos Grimm foram os primeiros a
andar, de terra em terra, a recolhê-las e a registá-las.
Logo aí, há uma alteração que qualquer registo provoca. Além disso, ficámos a saber que, quando os Grimm
tinham o repertório pronto, terão sido pressionados
a direccioná-lo para as crianças, o que levou a uma
adulteração daquilo que são os temas mais negros,apesar de as suas histórias continuarem carregadas denegritude aos olhos de hoje.
Começámos a cruzar estas histórias iniciáticas com
o universo da actualidade, sempre atentos às notícias.
Percebemos que o número de crianças refugiadas é
brutal e decidimos que esse seria o grande tema - para
nós, o teatro tem uma função interventiva. Tem de haver uni sentido para fazer aquilo que fazemos e a questão dos refugiados é tão brutal que se impõe. E pensámos na forma de abordar o tema na perspectiva dos
mais novos. Começámos à procura de histórias de
crianças que passaram por essa experiência e detivemo-nos no percurso de um rapaz afegão que, sozinho.
fez uma travessia até Inglaterra. Na peça, há duas mulheres que relatam a sua história e que, no fundo,aos
convocam para entrar na vida deste rapaz. Como é que
uma criança vive uma situação destas? Reflectimos
sobre isso e sobre a forma como esta história se cruza
com a história da humanidade, e de que maneira é que
estas histórias se influenciam. A história deste rapaz,
ao qual chamámos Farid, está inequivocamente ligada à história colectiva.
s histórias tentam ser o retrato do mundo e por
isso eu não podia estar mais em desacordo com a
ideia de limar as histórias. Na Dinamarca, considerado o país mais feliz da Europa, as crianças são tratadas como pessoas inteiras. E as histórias que lhes
são contadas apresentam-se muito mais negras do que
aquelas que se contam noutros países, e isso influencia a maneira como depois se olha para o mundo - se
as histórias revelarem um mundo terrível, o mundo,
depois, se calhar, não parece tão mau. As crianças ficam com outra preparação.
Tenho duas filhas, a mais velha tem cinco anos, e
não suavizamos as histórias que lhe contamos. Temos
uma abordagem o mais natural possível, nunca tivemos necessidade de evitar aquilo que, à partida, poderia ser uma história menos adequada. E, de facto, para
esta nossa filha, a Vitória, as histórias têm uma importância enorme.

A

Acho que existe imenso preconceito no que respeita
à criação para a infância. Penso que devemos ser mais
autênticos na forma como lidamos com as crianças,
devemos olhá-las como pessoas, elas não são uma parte do percurso de uma pessoa, elas já são pessoas, são
pessoas em formação, tal como somos todos nós. De
uma forma equilibrada, devemos expd-las à realidade, não podemos estar constantemente a limar esquinas e a tapar tomadas. Se o fizermos, estamos a passar
uma imagem errada do mundo, estamos a dizer-lhes
que o mundo é um lugar seguro, que não tem esquinas
onde elas podem fazer arranhões ou apanhar um choque. Acho que a tendência para suavizar, limpar e arrumar pode, de alguma forma, desresponsabilizar-nos
do papel que é conduzir uma criança. Se existir uma
sobreprotecção, podemos estar a gerar crianças muito incapazes. Receio que as crianças de hoje possam
tornar-se adultos muito incapazes para lidar com frustrações.
Quando fizemos "A Caminhada dos Elefantes",
uma peça sobre a morte, trabalhámos com uma psicó-
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Ioga que nos disse que, nos últimos anos, tinha encontrado muito mais adultos com dificuldade em lidar com a perda. E que estes adultos tinham sido crianças às quais. num
dado momento da infância, havia sido vedada a possibilidade de lidar com o luto. Ao vedar-lhes emoções, estamos
a vedar-lhes uma parte do mundo com a qual elas vão ter
de se confrontar.

‘d

Caminhada dos Elefantes" partiu de uma vontade que eu tinha de fazer um espectáculo sobre a
morte - como é que podemos falar sobre a morte com os mais novos? Fizemos um trabalho junto de mais
200 crianças e tentámos perceber o que é que a morte significava para elas. Regra geral, a morte era muitíssimo
bem entendida pela maior parte das crianças, sobretudo
pelas mais novas. O problema existia, sim, em crianças
que já tinham vivido a morte de alguém próximo e às quais
tinha sido vedada a possibilidade de fazer um luto. A dificuldade começa quando as crianças percebem que, para
os adultos, o tema é um tabu.A dada altura, perguntámos-lhes se, caso alguém próximo morresse, elas preferiam
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saber logo ou se preferiam ser "enganadas". Um rapaz disse que preferia ser "enganado"•porque assim teria tempo
para, sozinho, lidar com a tristeza. Porque ele teria de esconder, dos pais, essas emoções. Elas sabem que os adultos não sabem lidar com a tristeza de uma criança.
ou do Porto. estudei na escola alemã, formal e exigente, mas muito mais aberta à experimentação. Aos
seis anos, fiz uma peça de teatro e, a partir desse dia,
dizem, eu disse que era aquilo que iria fazer para sempre.
A peça baseava-se num conto tradicional alemão que se
chamava, traduzindo para português, "A Pequena Panqueca". É uma história bastante alemã de uma panqueca
que salta da frigideira de duas velhinhas e que se passeia
pelo bosque, mas não se deixa caçar pelos animais.1<lo final, cruza-se com umas crianças que estão a passar fome
e, então, deixa-se comer, num acto de altruísmo. Eu era a
panqueca. (risos)
Quando acabei a escola, inscrevi-me na ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo) no Porto,
fiz alguns espectáculos e depois fui para Lisboa, onde tra-

S

balhei com a Madalena Victorino, no CCB, e esse foi um
momento fundador desta minha visão quase missionária
do teatro. Foi lá que conheci a Inês (Barahona) e depois
começámos a trabalhar com muitas instituições, sempre
com objectos artísticos que tinham que' ver com a ideia de
ligação entre as artes e a educação. E sempre com a ideia
de transformação. Fundámos a (associação) Formiga Atómica - sim, somos a família atómica! - e criámos aquilo
que pretendem ser espectáculos sem rótulo, que não se limitam a um segmento e, por isso, por vezes, temos dificuldade em lidar com a divisão que os espaços de programação propõem.
Acho que se olha para o trabalho para a infância como
algo à parte e ainda não integrado na dita programação
geral. A nossa luta tem sido sempre a de combater esse estigma. Muitas vezes, eu também tenho dificuldade cm lidar com esse rótulo - de "trabalho para a infância". Aquilo que procuramos fazer não é um trabalho específico para
uma faixa etária. É um trabalho pensado para um público específico, mas para outro também. É um trabalho para
todos.*
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Miguel Fragata: Receio que as crianças de
hoje possam tornar-se adultos incapazes
Como explicar a crise dos refugiados às crianças? E a morte? A dupla
Miguel Fragata e Inês Barahona tenta desmontar tabus em
espectáculos como “Do Bosque para o Mundo”, que está no Teatro São
Luiz, de 22 a 27 de Novembro.
Lúcia Crespo
|
lcrespo@negocios.pt (mailto:lcrespo@negocios.pt)
04 de novembro de 2016 às 14:00

Duas mulheres relatam a
travessia solitária de um rapaz
afegão. De uma criança refugiada.
E a história desta criança cruzase com a história colectiva. É
sobre isso que fala "Do Bosque
para o Mundo", um espectáculo

Miguel
Baltazar

de Miguel Fragata e Inês
Barahona que estará no Teatro São Luiz, em Lisboa, de 22 a 27 de
Novembro. Há muito que esta dupla junta arte e educação nos seus
projectos artísticos. Miguel e Inês trabalham com crianças e para
crianças, e não só. Criam espectáculos para todos. Não gostam de rótulos
e tentam desconstruir tabus, como zeram em "A Caminhada dos
Elefantes", uma peça sobre a morte, que esteve no festival "Chantiers
d'Europe", em Paris. Actores e dramaturgos, Miguel Fragata e Inês
Barahona conheceram-se em 2007 no CCB, onde trabalharam com
http://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/miguel-fragata-receio-que-as-criancas-de-hoje-possam-tornar-se-adultos-incapazes

1/5

12/01/2018

Miguel Fragata: Receio que as crianças de hoje possam tornar-se adultos incapazes - Weekend - Jornal de Negócios

Madalena Victorino. Depois continuaram a fazer espectáculos juntos e
formaram a associação cultural Formiga Atómica. Em cena, têm também
a segunda versão da "Visita Escocesa", no Teatro Nacional D. Maria II.
Seguir-se-á, no mesmo teatro, um projecto sobre a adolescência.
"D
o Bosque para o Mundo" começou por ser um espectáculo sobre a forma
como as histórias tradicionais e as histórias da actualidade se cruzam.
Interessava-me ir à origem das histórias iniciáticas, na sua qualidade de
preparar as pessoas para o mundo, e afastar-me da versão actual das
histórias tradicionais, já muito censuradas, polidas e trabalhadas para
serem politicamente correctas. Encontrar a origem das histórias
tradicionais não é nada fácil. Elas começaram a ser contadas de boca em
boca, partilhadas em comunidade, e foram sendo transformadas ao longo
dos tempos. Na Alemanha, os irmãos Grimm foram os primeiros a andar,
de terra em terra, a recolhê-las e a registá-las. Logo aí, há uma alteração
que qualquer registo provoca. Além disso, cámos a saber que, quando os
Grimm tinham o repertório pronto, terão sido pressionados a direccionálo para as crianças, o que levou a uma adulteração daquilo que são os
temas mais negros, apesar de as suas histórias continuarem carregadas de
negritude aos olhos de hoje.
Começámos a cruzar estas histórias iniciáticas com o universo da
actualidade, sempre atentos às notícias. Percebemos que o número de
crianças refugiadas é brutal e decidimos que esse seria o grande tema para nós, o teatro tem uma função interventiva. Tem de haver um sentido
para fazer aquilo que fazemos e a questão dos refugiados é tão brutal que
se impõe. E pensámos na forma de abordar o tema na perspectiva dos
mais novos. Começámos à procura de histórias de crianças que passaram
por essa experiência e detivemo-nos no percurso de um rapaz afegão que,
sozinho, fez uma travessia até Inglaterra. Na peça, há duas mulheres que
relatam a sua história e que, no fundo, nos convocam para entrar na vida
http://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/miguel-fragata-receio-que-as-criancas-de-hoje-possam-tornar-se-adultos-incapazes

2/5

12/01/2018

Miguel Fragata: Receio que as crianças de hoje possam tornar-se adultos incapazes - Weekend - Jornal de Negócios

deste rapaz. Como é que uma criança vive uma situação destas?
Re ectimos sobre isso e sobre a forma como esta história se cruza com a
história da humanidade, e de que maneira é que estas histórias se
in uenciam. A história deste rapaz, ao qual chamámos Farid, está
inequivocamente ligada à história colectiva.
A
s histórias tentam ser o retrato do mundo e por isso eu não podia estar
mais em desacordo com a ideia de limar as histórias. Na Dinamarca,
considerado o país mais feliz da Europa, as crianças são tratadas como
pessoas inteiras. E as histórias que lhes são contadas apresentam-se
muito mais negras do que aquelas que se contam noutros países, e isso
in uencia a maneira como depois se olha para o mundo - se as histórias
revelarem um mundo terrível, o mundo, depois, se calhar, não parece tão
mau. As crianças cam com outra preparação.
Tenho duas lhas, a mais velha tem cinco anos, e não suavizamos as
histórias que lhe contamos. Temos uma abordagem o mais natural
possível, nunca tivemos necessidade de evitar aquilo que, à partida,
poderia ser uma história menos adequada. E, de facto, para esta nossa
lha, a Vitória, as histórias têm uma importância enorme.
Acho que existe imenso preconceito no que respeita à criação para a
infância. Penso que devemos ser mais autênticos na forma como lidamos
com as crianças, devemos olhá-las como pessoas, elas não são uma parte
do percurso de uma pessoa, elas já são pessoas, são pessoas em formação,
tal como somos todos nós. De uma forma equilibrada, devemos expô-las à
realidade, não podemos estar constantemente a limar esquinas e a tapar
tomadas. Se o zermos, estamos a passar uma imagem errada do mundo,
estamos a dizer-lhes que o mundo é um lugar seguro, que não tem
esquinas onde elas podem fazer arranhões ou apanhar um choque. Acho
que a tendência para suavizar, limpar e arrumar pode, de alguma forma,
desresponsabilizar-nos do papel que é conduzir uma criança. Se existir
uma sobreprotecção, podemos estar a gerar crianças muito incapazes.
http://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/miguel-fragata-receio-que-as-criancas-de-hoje-possam-tornar-se-adultos-incapazes
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Receio que as crianças de hoje possam tornar-se adultos muito incapazes
para lidar com frustrações.
Quando zemos "A Caminhada dos Elefantes", uma peça sobre a morte,
trabalhámos com uma psicóloga que nos disse que, nos últimos anos,
tinha encontrado muito mais adultos com di culdade em lidar com a
perda. E que estes adultos tinham sido crianças às quais, num dado
momento da infância, havia sido vedada a possibilidade de lidar com o
luto. Ao vedar-lhes emoções, estamos a vedar-lhes uma parte do mundo
com a qual elas vão ter de se confrontar.
"A
Caminhada dos Elefantes" partiu de uma vontade que eu tinha de fazer
um espectáculo sobre a morte - como é que podemos falar sobre a morte
com os mais novos? Fizemos um trabalho junto de mais 200 crianças e
tentámos perceber o que é que a morte signi cava para elas. Regra geral, a
morte era muitíssimo bem entendida pela maior parte das crianças,
sobretudo pelas mais novas. O problema existia, sim, em crianças que já
tinham vivido a morte de alguém próximo e às quais tinha sido vedada a
possibilidade de fazer um luto. A di culdade começa quando as crianças
percebem que, para os adultos, o tema é um tabu. A dada altura,
perguntámos-lhes se, caso alguém próximo morresse, elas preferiam
saber logo ou se preferiam ser "enganadas". Um rapaz disse que preferia
ser "enganado" porque assim teria tempo para, sozinho, lidar com a
tristeza. Porque ele teria de esconder, dos pais, essas emoções. Elas sabem
que os adultos não sabem lidar com a tristeza de uma criança.
S
ou do Porto, estudei na escola alemã, formal e exigente, mas muito mais
aberta à experimentação. Aos seis anos, z uma peça de teatro e, a partir
desse dia, dizem, eu disse que era aquilo que iria fazer para sempre. A peça
baseava-se num conto tradicional alemão que se chamava, traduzindo
para português, "A Pequena Panqueca". É uma história bastante alemã de
uma panqueca que salta da frigideira de duas velhinhas e que se passeia
http://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/miguel-fragata-receio-que-as-criancas-de-hoje-possam-tornar-se-adultos-incapazes
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pelo bosque, mas não se deixa caçar pelos animais. No nal, cruza-se com
umas crianças que estão a passar fome e, então, deixa-se comer, num acto
de altruísmo. Eu era a panqueca. (risos)
Quando acabei a escola, inscrevi-me na ESMAE (Escola Superior de
Música, Artes e Espectáculo) no Porto, z alguns espectáculos e depois fui
para Lisboa, onde trabalhei com a Madalena Victorino, no CCB, e esse foi
um momento fundador desta minha visão quase missionária do teatro. Foi
lá que conheci a Inês (Barahona) e depois começámos a trabalhar com
muitas instituições, sempre com objectos artísticos que tinham que ver
com a ideia de ligação entre as artes e a educação. E sempre com a ideia de
transformação. Fundámos a (associação) Formiga Atómica - sim, somos a
família atómica! - e criámos aquilo que pretendem ser espectáculos sem
rótulo, que não se limitam a um segmento e, por isso, por vezes, temos
di culdade em lidar com a divisão que os espaços de programação
propõem.
Acho que se olha para o trabalho para a infância como algo à parte e ainda
não integrado na dita programação geral. A nossa luta tem sido sempre a
de combater esse estigma. Muitas vezes, eu também tenho di culdade em
lidar com esse rótulo - de "trabalho para a infância". Aquilo que
procuramos fazer não é um trabalho especí co para uma faixa etária. É
um trabalho pensado para um público especí co, mas para outro também.
É um trabalho para todos.
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Mais // Teatro

01 Anabela Almeida e
Manuela Pedroso são as
narradoras desta história
sobre crianças refugiadas
02 Em palco conta-se
a história de dois irmãos
afegãos e da sua viagem
rumo a Inglaterra
PSTELLF.VALENTE,TRATRO sAo Luiz

Do Bosque
Para o Mundo.
Como se explica
o inexplicável?
Para não assobiar para o
lado ou varrer para debaixo
do tapete, o São Luiz estreia
hoje "Do Bosque Para
o Mundo", uma peça
com texto de Inês Barahona
e encenação de Miguel
Fragata que procura explicar
aos mais novos
a crise dos refugiados

RAQUEL CARRILHO

raquel.carrilho@jonline.pt
Como se explica o que parece inexplicável? Como se explica aos mais pequenos.
aquilo que nós, graúdos, continuamos a
ter dificuldade em entender? É entre
mapas e malas de viagem, guiados pelas
narradoras Anabela Almeida e Manuela Pedroso, que se procura a resposta,
neste "Do Bosque Para o Mundo", em
cena a partir de hoje no São Luiz Teatro
Municipal, em Lisboa. Uma peça no âmbito da secção Mais Novos, que procura
entender o drama dos refugiados, sem

nunca impor respostas. Até porque não
há certo ou errado quando a questão é
a diferença.
Quando começaram a pensar este espetáculo, Inês Barahona, autora do texto,
e Miguel Fragata, encenador, queriam
recuperar as histórias tradicionais da
infância no seu lado mais original e na
sua função de preparar as crianças para
o embate com o mundo, mas ao mesmo tempo a dupla queria explorar a
tensão entre estas histórias e as notícias reais, que marcam a atualidade.
"As histórias tradicionais foram sendo
censuradas dos seus aspetos mais duros

e, desta forma, esvaziámo-las de função. No entanto, o mundo continua a
ser um lugar duríssimo, só que a preparação que essas histórias faziam há
uns séculos deixou de existir. Mas a
informação continua a chegar nua e
crua e acaba sempre por ir parar ao
olhar das crianças, por muito que se
tente evitar", explica Miguel Fragata.
Com isto em mente, e conscientes ainda de que queriam explorar os grandes
temas informativos da atualidade, a dupla
partiu em busca do motor para este espetáculo. Ponderaram a questão da crise
económica, as alterações climáticas, mas
nada pareceu mais premente que a crise dos refugiados. "Deparámo-nos com
imensas histórias de crianças refugiadas
e acabámos por esquecer a nossa própria
proposta inicial e focámo-nos mais nesta questão que é essencial e complexa"
Uma questão que consideram ter de ser
levada ao seio das famílias e das escolas,
contrariando a tendência de assobiar para
o lado, de varrer para debaixo do tapete.
Assim, em palco conta-se a viagem dos
irmãos Farid e Reza, duas crianças afegãs, de uma tribo pachtun, que a mãe
enviou rumo a Inglaterra, para fugirem
à guerra, mas que acabam separados
durante o percurso, passando a plateia
a acompanhar a viagem de um deles,
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Farid. Contra os milhares de quilómetros de separação fisica, contra um contexto social, político e até histórico, "Do
Bosque Para o Mundo" demonstra que
o que distancia o afegão Farid, de 12 anos,
de qualquer criança lisboeta de 12 anos,
é muito menos do que se pode pensar.
E é também esta procura da criança uni-

O que distancia o afegão
Farid, de 12 anos, de
qualquer criança lisboeta
de 12 anos é muito menos
do que se pode pensar
"Quisemos trabalhar
também sobre esta
questão da diversidade
de formas de estar
e de encarar a vida",
Miguel Fragata

22-11-2016

versai, da ideia de que, ainda que com
realidades distintas, por vezes quase
opostas, há muito que põe em contacto
uma criança que foge da guerra com
uma criança que não sabe sequer o que
é a guerra, que move este espetáculo.
"Quisemos trabalhar também sobre esta
questão da diferença e da diversidade
de formas de estar e de encarar a vida,
e sobre como numa situação extrema
nos questionamos sempre e não somos
assim tão distintos."
E também por esta ideia de criança universal foi tão importante para Inês Barahona e Miguel Fragata ouvirem os mais
pequenos no processo de construção deste espetáculo, como se também eles fossem autores e encenadores. Assim, ao
longo do processo de montagem da peça
e de ensaios, a equipa foi abrindo a sala
a grupos representativos do público que
pretendiam atingir com este espetáculo. Foi aqui que a dupla reforçou a consciência de que a temática desta peça obrigava a "explicar determinados conceitos de forma muito concreta". Conceitos
como asilo, traficantes e até refugiados.
Foram também estes grupos de teste que
permitiram a Inês Barahona e Miguel
Fragata certificarem-se que tinham escolhido a temática certa. "Percebemos que
esta questão dos refugiados está mesmo
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muito presente, até para os mais pequenos, que por norma reconheceram o
tema como atual. E faziam perguntas.
Frequentemente questionavam-nos sobre
as relações entre aquelas duas crianças,
e sobretudo o que aconteceu à mãe e às
duas irmãs que ficaram para trás, na
guerra. Ainda ontem, num ensaio aberto, me perguntavam se a história era
verídica. Quando devolvi a pergunta e
os questionei sobre o que achavam, a
esmagadora maioria disse que sim. Isto
só acontece porque eles estão atentos ao
que se passa."
Apesar de esta não ser a primeira vez
que a dupla trabalha para crianças - em
2014 fizeram "A Caminhada dos Elefantes" e em 2015 -The Wall" - como Miguel
Fragata explicou, a ideia não é trabalhar
exclusivamente para os mais pequenos.
E muito menos trabalhar com um discurso condescendente: "Gostamos de ver os
nossos espetáculos como algo transversal. E olhamos para as crianças como seres
pensantes. É isto que nos seduz, é olharmos para os mais pequenos como capazes de terem uma visão própria do mundo. E olharmos para os nossos espetáculos como um palco para a partilha entre
crianças e adultos e todos os que ficam
no meio. Para questionarmos o apartheid
entre eles e promover o diálogo."

~RD
Do Bosque Para o Mundo
Texto de Inês Barahona,
encenação de Miguel Fragata
e interpretação de Anabela
Almeida e Manuela Pedroso.
Onde: Sala Mário Viegas,
São Luiz Teatro Municipal
Preço: E3 (crianças)
e E7 (adultos)
Hora: Terça a sexta às 10h30,
sábado e domingo às 16h.
Em cena até 27 de novembro
(neste domingo, após
o espetáculo, haverá uma
conversa com a equipa
artística)
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Do Bosque Para o Mundo Lisboa
Uma longa viagem
A verdade sobre a crise dos refugiados, num espetáculo
para crianças com mais de dez anos

DR

ID: 66962324

Tiragem: 93360

Aos 12 anos, Farid e o irmão, ambos da tribo pachtun, ficam
entre a espada e a parede: ou se juntam aos americanos contra
os talibans ou vingam a morte do pai e tornam-se bombistas
suicidas. Enviar os filhos do Afeganistão para a Europa foi a
solução encontrada por uma mãe desesperada. A viagem de
um ano e meio decorreu por terra e mar, com um quase
naufrágio no mar Egeu, até chegar à “Selva” de Calais e depois até
Inglaterra via canal da Mancha. Em Do Bosque Para o Mundo, a história
verídica de Farid, encontrada nas notícias por Miguel Fragata (encenação) e
Inês Barahona (texto), serve para “contar a verdade” de “forma
transparente” sobre a crise dos refugiados. Os criadores de A Caminhada
dos Elefantes e The Wall deram início a este novo projeto, trabalhando
histórias tradicionais, como A Gata Borralheira ou O Capuchinho
Vermelho, para “perceber de que forma estas histórias preparam as
crianças para o mundo. Conseguíamos cruzar as histórias tradicionais,
com o preto e branco muito bem definidos, com os maus muito maus e
uma moral muito concreta, com os temas da atualidade”, explica Miguel
Fragata. Apesar da reviravolta na história, falar de um final feliz “depende
da perspetiva”, diz Miguel. “Há peças do puzzle que encaixam, mas todo o
princípio desta história é muito infeliz.” S.C.

Teatro Municipal São Luiz > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7650 >
22-27 nov, ter-sex 10h30, sáb-dom 16h > maiores de 10 anos > €3 crianças, €7 adultos

As atrizes
Anabela
Almeida
e Manuela
Pedroso são
as contadoras
de histórias
que vão
narrando
os vários
momentos
da travessia
de Farid, ao
mesmo tempo
que explicam
conceitos tão
concretos
como
refugiado,
tráfico, asilo,
deportação
e como pode
a Europa
proteger
quem chega.

22/11/2016

Seis mil quilómetros de um refugiado no São Luiz – Observador

CULTURA

»

TEATRO

TEATRO

Seis mil quilómetros de um refugiado no
São Luiz
21/11/2016, 23:02  

"Do Bosque para o Mundo", peça que se estreia esta terça-feira em Lisboa,
coloca o foco na viagem do pequeno Farid e pergunta: e se fossemos nós?

Estelle Valente

Autor
Rita Silva Freire
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Farid tem 12 anos. Podia ser um menino europeu, com os dias preenchidos
pela escola, o futebol, o inglês e o parque. Mas é um menino afegão que perdeu
o pai e que está no meio de um dilema que a mãe não consegue resolver: aliar
se aos americanos e morrer às mãos dos talibãs ou aliarse aos talibãs e perder
a vida num atentado terrorista? Há apenas uma solução: deixar o Afeganistão
e partir para a Europa.
“Do Bosque para o Mundo”, a peça de Miguel Fragata (encenação) e Inês
Barahona (texto) que esta terçafeira, 22, se estreia no São Luiz, é a história
dessa viagem. A viagem de um menino sozinho por sete países, 6 mil
quilómetros em linha reta, em busca de um refúgio inglês. Protagonizada por
Anabela Almeida e Manuela Pedroso, a peça, para maiores de dez anos, nasceu
da vontade de explicar às crianças quem são os refugiados, de onde vêm, para
onde vão, e porquê.

“

Quisemos trabalhar a atualidade, as histórias que nos aparecem todos os
dias, e cruzálas com as histórias tradicionais. Ao ver as notícias
percebemos logo que a crise dos refugiados era o tema sobre o qual
queríamos falar. É uma questão tão atual, com tantas pontas soltas, tanta
coisa por pensar, que acabámos por esquecer o desejo inicial de cruzar as
histórias atuais com as tradicionais. Focámonos apenas neste assunto”,
explica ao Observador Miguel Fragata.

Uma vez decidido o tema, começaram a fazer pesquisa. E encontraram
inúmeras histórias de crianças refugiadas. O espectáculo, diz o encenador,
acaba por ser uma espécie de somatório daquilo que descobriram. Cada pessoa
tem a sua história, ouvimos mais do que uma vez ao longo da peça. E são essas
vidas que conhecemos no palco. Farid é um menino mas representa muitos
mais. “Criámos uma personagem, o Farid, um rapaz afegão que sai do
Afeganistão, enviado pela mãe, para ir para Inglaterra, juntamente com o seu
irmão, Reza, de quem é separado logo no início da viagem”. Reza e Farid não
saem do Afeganistão em busca de uma vida melhor. Partem para sobreviver. E,
embora sejam personagens ficcionais criadas por Miguel Fragata e Inês
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Barahona, são inspiradas numa história particular, de um outro rapaz que, tal
como Farid, também começa a sua travessia com um irmão de quem é
separado logo no início da viagem.
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Anabela Almeida e Manuela Pedroso são as intérpretes de "Do Bosque
para o Mundo"

 6 fotos

Foto: Estelle Valente

Não é fácil contar estas histórias a miúdos de dez anos. O instinto passa por os
proteger, mantêlos na bolha da infância tanto quanto possível. Mas Miguel
Fragata acredita que, a partir desta idade, as crianças já têm uma noção clara
dos temas da atualidade, do que está a acontecer à sua volta. “Já ouviram de
certeza falar sobre esta questão. Provavelmente não a dominam nem a
conhecem de uma maneira profunda e, por isso, achámos que era a idade certa
para, também em família, começar a debater esta questão tão difícil”.
E como explicar uma realidade tão dura a miúdos tão novos? “Com
frontalidade e com verdade. Há uma identificação por parte das crianças, o
protagonista desta história é, também ele uma criança. O que permite o
exercício de nos pormos no lugar do outro, essencial para compreender e olhar
de maneira humana para esta crise dos refugiados”. E sem paternalismos.

“

Esse é um dos princípios do nosso trabalho. Tenho dificuldade em dizer
que este é um espetáculo para crianças com mais de dez anos. É um
espetáculo para todos – com mais de dez anos. O que impede uma visão
particular para a infância, uma visão paternalista do mundo. Estamos a
falar sobre um tema transversal que diz respeito a todos. Queremos fazêlo
de uma forma direta e honesta”.

O bosque, esse sítio quase sempre presente nas histórias de encantar, tem aqui
uma longa extensão: são sete países, seis mil quilómetros, florestas e mares
para atravessar, seja num barco de borracha, num camião, num táxi, num
comboio ou a pé. Mas não deixa de estar presente o seu lado metafórico, a sua
parte mais obscura. “O bosque é o sítio dos medos, das provas que é necessário
ultrapassar para se vir à tona respirar. Há um processo que este rapaz vai ter
de viver ao longo da sua viagem que se prende com o questionar daquelas que
são as regras impostas pelo seu povo. À medida que se vai vendo em situações
extremas, com pessoas que vêm de sítios e realidades muito diferentes da dele,
é inevitável que comece a questionar o que sempre conheceu como verdades
absolutas. Há também a transição do bosque como espaço recolhido para a
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exposição perante o mundo. Este espetáculo também é isso: sairmos do
conforto de nossa casa, do conforto da cabana do bosque, para nos defrontar
mos com a realidade do mundo. Uma realidade dura que temos que olhar com
frontalidade”.
De 22 a 27 de novembro no teatro São Luiz, em Lisboa; terça a sexta às
10h30; Sábado e domingo às 16h; bilhetes entre os 3 e os 7 euros

PARTILHE
COMENTE
+

Seja o primeiro a
comentar

SUGIRA

http://observador.pt/2016/11/21/seismilquilometrosdeumrefugiadonosaoluiz/

6/6

22/11/2016

Teatro “Do bosque para o mundo” explica aos mais novos a crise dos refugiados – Observador

TEATRO SÃO LUIZ

Teatro “Do bosque para o mundo” explica aos
mais novos a crise dos refugiados
22/11/2016, 7:49  

A peça explica aos mais novos a crise dos refugiados e conta, na primeira
pessoa, histórias de crianças que já passaram por isto. Estreia esta terçafeira em Lisboa e está em exibição até domingo.

"Do bosque para o mundo" fica em cena na Sala Mário Viegas do Teatro Municipal São Luiz
ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Autor
Agência Lusa
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A história de um rapaz afegão que procura refúgio na Europa é o ponto de
partida da peça “Do bosque para o mundo”, que se estreia esta terçafeira, em
Lisboa, e tenta explicar aos mais novos o drama dos refugiados.
Com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, “Do bosque para
o mundo” fica no Teatro Municipal São Luiz até domingo, e em palco estarão
Anabela Almeida e Manuela Pedroso, narradoras de uma história sobre
crianças refugiadas.
“Começámos à procura dos grandes temas informativos e a crise dos
refugiados foi um deles. Começámos à procura de histórias que fossem
contadas na primeira pessoa, de crianças refugiadas e ficámos tão envolvidos
pelo tema, que achámos que era sobre isto mesmo que tínhamos de falar”,
contou Miguel Fragata à agência Lusa.
No palco há malas de viagem de vários tamanhos e feitios e um gigante mapa
da Europa, no qual se traça a viagem dos irmãos Farid e Reza, duas crianças
afegãs enviadas pela mãe com destino a Inglaterra, e que serão separadas
durante o percurso.
“Interessavanos dar a conhecer esta realidade e abrir espaço para que adultos
e crianças possam falar sobre este tema, que está tão próximo e presente na
nossa realidade, aqui ao lado, e muitas vezes sentimos que há uma pressão
para esconder debaixo do tapete. O que nos interessa é levantar esse tapete”,
sublinhou Miguel Fragata.
À Lusa, Inês Barahona explicou que a intenção da peça é falar sobre o drama
de quem foge de cenários de conflito e “dar espaço e confiar na inteligência das
crianças para que façam a sua leitura e a sua reflexão. Quando isso acontece, as
questões naturais de cada um emergem”.
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Pode haver milhares de quilómetros, toda uma geografia e um contexto
político e social a separar a realidade de uma criança em Portugal de uma do
Afeganistão, mas há questões “deste rapaz de 12 anos [a personagem Farid] e
que ele próprio enuncia e que são comuns a muitas das crianças que virão
assistir ao espetáculo”, disse.
A pensar num público mais novo, Miguel Fragata e Inês Barahona tiveram
necessidade de explicar conceitos básicos, sobre o que é ser refugiado ou
traficante, sobre asilo, e quais as regras dos países europeus, recorrendo a
várias estratégicas cénicas apelativas.
“Era importante perceber de que forma podíamos chegar aos vários níveis de
conhecimento [do público] e tornar o tema e a presença desta criança
universal. O ponto de partida é muito longe, é uma realidade muito distinta,
mas há um perfil que é universal, uma criança de 12 anos”, disseram.
Miguel Fragata e Inês Barahona, ambos ligados, há vários anos, à dramaturgia
e à encenação, voltam a trabalhar juntos num espetáculo para crianças e
jovens depois de “A caminhada dos elefantes” e “The Wall”.
“Do bosque para o mundo” fica em cena na Sala Mário Viegas do Teatro
Municipal São Luiz.

PARTILHE
COMENTE
+

Seja o primeiro a
comentar
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Inês Barahona e Miguel Fragata. Foto: António Pedro Santos/ Lusa

(http://mediaserver4.rr.pt/newrr/mg_08002107d5c6.jpg)
Até domingo sobe ao palco do Teatro Municipal São Luiz a peça infantil “Do bosque para o mundo”. É uma
“história sobre uma viagem penosa e dura” de um rapaz afegão, de 12 anos, que procura refúgio na Europa,
descreve à Renascença o encenador Miguel Fragata.
Esta peça, com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, tenta explicar aos mais novos o drama
dos refugiados. Em palco estão as narradoras Anabela Almeida e Manuela Pedroso.
“Por mais que tentemos proteger as crianças deste embate, este é um tema que está presente”, justiﬁcou Miguel
Fragata, reconhecendo que o objectivo era abrir espaço para que adultos e crianças possam falar sobre o
assunto.
No palco há malas de viagem de vários tamanhos e feitios e um gigante mapa da Europa, no qual se traça a
viagem dos irmãos Farid e Reza, duas crianças afegãs enviadas pela mãe com destino a Inglaterra, e que serão
separadas durante o percurso.
À agência Lusa, Inês Barahona explicou que a intenção da peça é falar sobre o drama de quem foge de cenários
de conﬂito e "dar espaço e conﬁar na inteligência das crianças para que façam a sua leitura e a sua reﬂexão.
Quando isso acontece, as questões naturais de cada um emergem".
Pode haver milhares de quilómetros, toda uma geograﬁa e um contexto político e social a separar a realidade de
uma criança em Portugal de uma do Afeganistão, mas há questões "deste rapaz de 12 anos [a personagem Farid]
e que ele próprio enuncia e que são comuns a muitas das crianças que virão assistir ao espectáculo", disse.
Miguel Fragata e Inês Barahona tiveram necessidade de explicar conceitos básicos, sobre o que é ser refugiado
ou traﬁcante, sobre asilo, e quais as regras dos países europeus, recorrendo a várias estratégicas cénicas
apelativas.
 Partilhar no Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://rr.sapo.pt/noticia/69221/teatro_explica_aos_mais_novos_a_crise_dos_refugiados)
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Teatro "Do bosque para o
mundo" explica aos mais novos
a crise dos refugiados
Lusa
22 Nov, 2016, 07:34 | Cultura (http://www.rtp.pt/noticias/cultura)

A história de um rapaz afegão que procura refúgio na Europa
é o ponto de partida da peça "Do bosque para o mundo", que
se estreia hoje, em Lisboa, e tenta explicar aos mais novos o
drama dos refugiados.
Com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, "Do bosque
para o mundo" fica no Teatro Municipal São Luiz até domingo, e em palco
estarão Anabela Almeida e Manuela Pedroso, narradoras de uma história
sobre crianças refugiadas.
"Começámos à procura dos grandes temas informativos e a crise dos
refugiados foi um deles. Começámos à procura de histórias que fossem
contadas na primeira pessoa, de crianças refugiadas e ficámos tão
envolvidos pelo tema, que achámos que era sobre isto mesmo que tínhamos
de falar", contou Miguel Fragata à agência Lusa.
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No palco há malas de viagem de vários tamanhos e feitios e um gigante
mapa da Europa, no qual se traça a viagem dos irmãos Farid e Reza, duas
crianças afegãs enviadas pela mãe com destino a Inglaterra, e que serão
separadas durante o percurso.
"Interessavanos dar a conhecer esta realidade e abrir espaço para que
adultos e crianças possam falar sobre este tema, que está tão próximo e
presente na nossa realidade, aqui ao lado, e muitas vezes sentimos que há
uma pressão para esconder debaixo do tapete. O que nos interessa é
levantar esse tapete", sublinhou Miguel Fragata.
À Lusa, Inês Barahona explicou que a intenção da peça é falar sobre o
drama de quem foge de cenários de conflito e "dar espaço e confiar na
inteligência das crianças para que façam a sua leitura e a sua reflexão.
Quando isso acontece, as questões naturais de cada um emergem".
Pode haver milhares de quilómetros, toda uma geografia e um contexto
político e social a separar a realidade de uma criança em Portugal de uma
do Afeganistão, mas há questões "deste rapaz de 12 anos [a personagem
Farid] e que ele próprio enuncia e que são comuns a muitas das crianças
que virão assistir ao espetáculo", disse.
A pensar num público mais novo, Miguel Fragata e Inês Barahona tiveram
necessidade de explicar conceitos básicos, sobre o que é ser refugiado ou
traficante, sobre asilo, e quais as regras dos países europeus, recorrendo a
várias estratégicas cénicas apelativas.
"Era importante perceber de que forma podíamos chegar aos vários níveis
de conhecimento [do público] e tornar o tema e a presença desta criança
universal. O ponto de partida é muito longe, é uma realidade muito distinta,
mas há um perfil que é universal, uma criança de 12 anos", disseram.
Miguel Fragata e Inês Barahona, ambos ligados, há vários anos, à
dramaturgia e à encenação, voltam a trabalhar juntos num espetáculo para
crianças e jovens depois de "A caminhada dos elefantes" e "The Wall".
"Do bosque para o mundo" fica em cena na Sala Mário Viegas do Teatro
Municipal São Luiz.
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Teatro "Do bosque para o mundo"
explica aos mais novos a crise dos
refugiados
22 | 11 | 2016 06.26H

A história de um rapaz afegão que procura refúgio na Europa é o
ponto de partida da peça "Do bosque para o mundo", que se estreia
hoje, em Lisboa, e tenta explicar aos mais novos o drama dos
refugiados.
Com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, "Do
bosque para o mundo" fica no Teatro Municipal São Luiz até
domingo, e em palco estarão Anabela Almeida e Manuela Pedroso,
narradoras de uma história sobre crianças refugiadas.
"Começámos à procura dos grandes temas informativos e a crise
dos refugiados foi um deles. Começámos à procura de histórias que
fossem contadas na primeira pessoa, de crianças refugiadas e
ficámos tão envolvidos pelo tema, que achámos que era sobre isto
mesmo que tínhamos de falar", contou Miguel Fragata à agência
Lusa.
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Teatro "Do bosque para o mundo" explica aos mais novos a crise dos
refugiados
Por Lusa | 06:25
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A história de um rapaz afegão que procura refúgio na Europa é o ponto de partida da peça "Do bosque para o mundo", que se estreia hoje, em Lisboa, e
tenta explicar aos mais novos o drama dos refugiados.
Com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, "Do bosque para o mundo" fica no Teatro Municipal São Luiz até domingo, e em palco
estarão Anabela Almeida e Manuela Pedroso, narradoras de uma história sobre crianças refugiadas.
"Começámos à procura dos grandes temas informativos e a crise dos refugiados foi um deles. Começámos à procura de histórias que fossem contadas na
primeira pessoa, de crianças refugiadas e ficámos tão envolvidos pelo tema, que achámos que era sobre isto mesmo que tínhamos de falar", contou
Miguel Fragata à agência Lusa.
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Teatro «Do bosque para o mundo» explica aos mais novos a crise
dos refugiados
A história de um rapaz afegão que procura refúgio na Europa é o ponto de partida da peça «Do bosque para o
mundo», que se estreia hoje, em Lisboa, e tenta explicar aos mais novos o drama dos refugiados.
Com texto de Inês Barahona e encenação de Miguel Fragata, «Do bosque para o mundo» fica no Teatro Municipal São Luiz até domingo, e em palco
estarão Anabela Almeida e Manuela Pedroso, narradoras de uma história sobre crianças refugiadas.
«Começámos à procura dos grandes temas informativos e a crise dos refugiados foi um deles. Começámos à procura de histórias que fossem contadas
na primeira pessoa, de crianças refugiadas e ficámos tão envolvidos pelo tema, que achámos que era sobre isto mesmo que tínhamos de falar», contou
Miguel Fragata à agência Lusa.
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