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Relatório Circunstanciado 

 

Escola Municipal de Teatro 

 

Referência: Setembro de 2020 

 

Mês 10 – Continuação das aulas, exercícios finais visando a estreia do espetáculo*. 

 

* Aulas presenciais interrompidas por conta da pandemia de Covid-19.  

 

Em uma nova reunião da Diretoria da Associação Cultural Quintal das Artes foram tomadas novas resoluções 

sobre os próximos meses de atividades já que, por conta da pandemia de covid-19, dificilmente as atividades 

com os alunos voltariam à normalidade, pelo menos de forma presencial.  

Ficou decidido então que o espetáculo “O Santo Milagroso”, já em fase final de preparação técnica e que teve 

seus ensaios interrompidos devido à quarentena seria adiado. Isso ocorreu principalmente pelo grande 

números de atores e atrizes no elenco, incluindo adolescentes e crianças.  

No lugar dessa peça foi escolhido um novo texto para a montagem. Trata-se de “Os Cegos”.  

A Associação Cultural Quintal das Artes começou 

então a preparar esse novo espetáculo para 

estrear em poucas semanas. Toda a montagem 

será adaptada para os novos tempos, decorrentes 

da pandemia do coronavírus. 

A peça “O Cegos” escrita pelo dramaturgo belga Maurice Maeterlinck em 1890 foi a escolhida para substituir 

“O Santo Milagroso”. Os alunos que não participarem do espetáculo presencial, continuaram com as 

atividades on-line.  

Para o novo espetáculo foram chamadas apenas seis atores e atrizes. Segundo o diretor Paulo Rocco, a 

escolha foi pautada pela idade, experiência profissional e adequação às personagens do texto. 

No texto adaptado pelo próprio diretor, em uma floresta localizada em uma ilha indefinida, um grupo de 

cegos está vagando perdido, sem saber que o guia deles está morto ao seu lado. Os ruídos da ilha instigam a 

imaginação de todos, inclusive do público, enquanto os sinais da natureza os envolvem anunciando a iminente 

chegada de alguém ou de algo obscuro.   
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A peça é uma das principais vertentes do chamado Teatro Simbolista. Os figurinos criados por José Eli Costa 

estão sendo pensados e adaptados para a proteção dos atores e atrizes em cena, assim como as máscaras e 

maquiagens de Júlio Someira. 

A expectativa é que “Os Cegos” estreie em Tambaú em algumas semanas, em um local amplo e com público 

reduzido, respeitando todas as normas de distanciamento e higienização para oferecer ao público toda a 

segurança possível. 

A Produção é da Associação Cultural Quintal das Artes, realizada pela Escola de Teatro, através de Termo de 

Fomento da Prefeitura Municipal de Tambaú. 

 

 

Tambaú, 02 de Outubro de 2020. 

 

Paulo Rogério Bolognesi Rocco 

Presidente 


