


Voltar mais uma vez às últimas poesias de Cecília Meireles, este 
testamento de transfiguração do banal quotidiano, é para mim 
um mergulho e uma oblação purificadora. Poeta de voz única  
e sensível ao transcendente e ao terreno, ao estranho e ao vulgar,  
ao humano e ao inumano, à angústia individual e à ânsia colectiva.

Esta revisitação nasce de um reencontro com a Lena d’Água, no 
Museu do Teatro, em 2015, Lisboa. Ela dizia: “Voltemos àquele momento 
em que fomos felizes, digamos e cantemos mais uma vez aquelas 
palavras encantadas.” Desejo que compartilho com afecto e alegria. 

Este recital tem raízes em 1979, primeira montagem destas poesias, 
raízes que cresceram e fazem brotar agora “a flor com que a menina 
sonha está no sonho? Ou na fronha? Sonho risonho: o vento sozinho no 
seu carrinho”. Esta escrita, vaga música, que nos acalenta e questiona. 
Da sua estreia indagavam público e críticos teatrais: “Para crianças… 
para adultos?”, pois ambíguo acto teatral, ambígua linguagem, “Vida 
de Olívia levada por um vilão violento, violeta violada pela viola 
do vento.” Ambiguidade esta que é irmã da minha poética teatral, 
uma acção que procura um público alargado: crianças, jovens e 
adultos, como na nossa dramaturgia de raiz popular: as Bugiadas 
do Valongo ou o Bumba meu Boi do Nordeste brasileiro, um teatro 
tradicional e comunitário, avant la lettre, que irmana todas as pessoas.

A encenação desenha esta ambivalência com nanquim e aguarela 
em desejado retorno a esta dialéctica entre isto ou aquilo. Queremos 
oferecer estas palavras, em permanente jogo, aos mais novos e aos 
mais velhos, e perguntar ‑lhes: “Qual é melhor: se é isto ou aquilo”?

Dramaturgia
Como queria Cecília Meireles – libertar as palavras aprisionadas 
nos livros –, assim também nós queremos esta dramaturgia. 
Acreditando na minha intuição, escavei o que sinto ser os meta‑
‑textos de algumas poesias que alimentam o dínamo imaginário 
para o drama. Uma delas, “Ou isto ou aquilo”, diz: “É uma grande 
pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares”  
e a poesia onde “o menino quer um burrinho para passear […] que 
saiba conversar […] que saiba inventar histórias bonitas […]” dão  
o mote para a relação professor ‑aluno. Surgem as orelhas de burro, 
que tanto são do aluno como do professor, a conduzir o percurso, 
tanto do menino como do adulto. O primeiro quer ver ‑se fora da 
gaiola escolar, com o músico Tahina Rahary como seu duplo em 
musical voo. O segundo quer reencontrar a sua infância, e reaprender 
a voar com nostalgia e dolorosa alegria.

Os dois partilham uma viagem pelo mundo ‑jardim, “e os dois 
sairão pelo mundo que é como um jardim apenas, mais largo  
e talvez mais comprido e que não tenha fim”, onde serão guiados 
pela voz feminina através das veredas das descobertas.

Viagem musical que embala e desperta. Que na folha branca da cena 
desenha outras paisagens e dá a ouvir o indizível. Deixamos espaço  
na folha para que o público também possa rabiscar o seu imaginário.

A confiar plenamente na inteligência dos nossos espectadores 
mais novos, aos quais queremos apenas colocar como público, 
sem paternalismos, as questões colocadas por Cecília: “Não 
consegui entender ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo.”

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

O encenador ‑autor deste Ou Isto ou Aquilo – Recital de 
Poesia e Música (que, na sua versão original, em 1979, Carlos 
Porto designou como um espectáculo “histórico”) é um neto 
multicultural que nos veio, via Joaquim e Alba, de Itanhandu, 
Minas Gerais, Brasil, para inventar, com alguns poucos mais, 
logo após o 25 de Abril, o conceito de teatro infanto ‑juvenil  
em Portugal.

Cunhado pelo próprio como “teatropoesia”, o teatro que 
veio aqui construir para os mais novos e para todos os públicos 
assentou, claramente, nas principais coordenadas que lhe têm 
modelado a biografia profissional: a itinerância pelo mundo 
(Brasil, França, Portugal, Itália, Espanha, etc.), a formação 
teatral e concomitante procura de informação sobre as 
profundezas do imaginário infantil e a desinquietação.  
Não por acaso, estudou por Ceca e Meca, passou por um 
Seminário (de Nossa Senhora das Dores!) ou, entre outras,  
pelo Conservatório de Teatro do Rio, desaguando na Escola  
de Educação pela Arte, sita no Conservatório Nacional de 
Lisboa, no tempo em que, actor feito, se exercitava já em 
acções psicopedagógicas para professores e alunos no  
Ensino Básico, sob a égide da Direcção ‑Geral do Ensino.  
Foi também nesse tempo, da nossa cruzada juventude, 
que lançou as bases tentativas de uma noção de “teatro 
comunidade”, com os jardins ‑de ‑infância, no âmbito da 
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Junta  
de Freguesia das Mercês.

José Caldas trabalhou, desde os seus inícios, com uma grande 
parte das companhias, grupos ou estruturas, profissionais, 
semiprofissionais e amadoras que têm marcado a geografia 
teatral portuguesa (Cómicos, GITT, Grupo Teatro Hoje, Bando, 
TAS, CCE/CENDREV, TEC, TUP, Teatro Art’Imagem, Seiva 
Trupe, Teatrão, Companhia de Teatro de Braga, Escola da Noite, 
etc., etc., etc.), com os quais desafiou interditos e fez descobrir 
universos autorais. Esteve, igualmente, na origem fundadora 
de grupos relevantes, como as cooperativas Oficina de Teatro 
e Comunicação/OTC (1976), Sete Ofícios (1982) e a actual 
Quinta Parede – Associação de Artes Cénicas na Escola (1996), 
que marca o estabelecimento do criador no Norte do país. 
Sabemos que José Caldas foi reconhecido pela sua linguagem 
própria (Carlos Porto atribuía aos seus trabalhos o designativo 
“caldiano”) e pela sua aposta pioneira num teatro marcado pela 
“mestiçagem” e pela interculturalidade. 

Mas aquilo que desejo sublinhar nesta reflexão homenageadora  
é que este agitador, que acreditou na criação colectiva, foi 
também pioneiro num modo de criação que, por ser ancorado 
na poesia e numa antropologia do imaginário – com destaque 
para orientações filosóficas oriundas de Jung, Bettelheim  
e de um Freud genérico –, acredita nos arquétipos e nas  
deusas e, com isso, ajudou a estabelecer, entre nós, um teatro 
de comunicação horizontal contra a verticalidade de um teatro 
de convenções estereotipadas. 

O original Ou Isto ou Aquilo foi uma estação de chegada  
e encerrou, então, um ciclo de criação da Oficina de Teatro 
e Comunicação, da qual fazia parte a bailarina‑actriz Águeda 

Uma revisitação O meu mano velho,  
José Caldas!

José Caldas Eugénia Vasques*



ficha técnica TNSJ
produção executiva 
Eunice Basto
direção de palco 
Emanuel Pina
Filipe Silva (adjunto)
direção de cena 
Ana Fernandes
luz 
Filipe Pinheiro (coordenação) 
Adão Gonçalves
Alexandre Vieira
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
Rui M. Simão
maquinaria 
Filipe Silva (coordenação)
Adélio Pêra
António Quaresma
Carlos Barbosa
Joaquim Marques
Jorge Silva
Lídio Pontes
Paulo Ferreira
som 
António Bica 
vídeo
Fernando Costa

apoios TNSJ 

 
apoios à divulgação

agradecimentos TNSJ
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

Quinta Parede –  
Associação Cultural
T 96 552 89 37
quintaparede@clix.pt
gasparcaldas@gmail.com 
www.scholaris.info/
quintaparede

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto
T 22 340 19 00

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de São  
Bento da Vitória
Rua de São Bento  
da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

Edição
Departamento 
de Edições do TNSJ
coordenação 
João Luís Pereira
Ana Almeida
design gráfico 
Dobra
fotografia 
Vitorino Coragem
impressão
Multitema

Não é permitido filmar,  
gravar ou fotografar 
durante o espetáculo.  
O uso de telemóveis ou 
relógios com sinal sonoro  
é incómodo, tanto para  
os intérpretes como para  
os espectadores.

Sena (n. 1927). Ali encontrávamos José Caldas assumindo 
as rédeas da encenação como responsabilidade global da 
cena, dirigindo o espectáculo – com a criação plástica do 
inesquecível Dalton Salem Assef e a música (que viria a ser 
gravada em 1992) de Luís Pedro Fonseca para a voz de Lena 
d’Água – e criando, com a poesia da divina Cecília Meireles, um 
universo que configurava já uma “escrita cénica”. Era, pois, um 
teatropoesia feito de atmosferas, mudanças, opostos, ritmos  
e diferenças.

Penso que este Ou Isto ou Aquilo – Recital de Poesia e Música 
anuncia novo ciclo na vida do pedagogo ‑clown. 

Saravá, mano velho! 

* Professora, crítica e analista de teatro.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Cecília Meireles (1901 ‑1964) 

A obra poética de Cecília Meireles ocupa um 
lugar singular na história das letras brasileiras 
por não pertencer a nenhuma escola literária. 
Alta expressão da poesia feminina brasileira, 
inclui ‑se entre os grandes valores da língua 
portuguesa do século XX. Nasceu no Rio de 
Janeiro em 7 de novembro de 1901. Diplomou ‑ 
‑se professora pelo Instituto de Educação  
em 1917. Viajou pela Europa, Estados Unidos  
e Oriente. No exercício da profissão, participou 
ativamente do movimento de renovação do 
sistema educacional brasileiro. Fundou, em 
1934, a primeira biblioteca para a infância  
no país. Entre 1936 e 1939, lecionou literatura  
luso ‑brasileira. Ensinou na Universidade  
do Texas e colaborou na imprensa carioca.  
Em 1919, publica Espectros e dois livros de 
poemas simbolistas. Em 1923, Nunca mais…  
o poema dos poemas, e Baladas para El ‑Rei  
em 1925. Com Viagem, 1939, ganha o prémio 
da Academia Brasileira de Letras. A partir deste 
livro firmou ‑se a sua integração no movimento 
modernista. Cecília Meireles reafirmou  
a importância da sua contribuição para  
a poesia de língua portuguesa em vários livros, 
entre eles, Vaga Música (1942), Mar Absoluto 
(1945), Retrato Natural (1949), Romanceiro  
da Inconfidência (1953), Metal Rosicler (1960)  
e Ou Isto ou Aquilo (1964). Morreu a 9 de 
novembro de 1964, no Rio de Janeiro.
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