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Se tivesse que falar do nosso trabalho vendo pelo 
lado de fora, acho que iria me complicar bastante. 
Nunca o nome de uma companhia de teatro conteve 
em si tantas contradições. Um grupo que tenta ser 
grupo, mas nem sempre consegue; uns contadores 
que não contam nada, muito menos estórias; que 
não fazem exatamente teatro, nem dança, mas talvez 
façam exatamente isto; que trabalham com bonecos, 
mas não para crianças; que moram numa pequena 
cidade, mas se apresentam pelo mundo afora; que 
tentam fazer um trabalho sofisticado, olhando para 
as emoções mais simples; que querem falar de 
grandezas, mas usam apenas pequenas expressões...

E, no entanto, acho que não somos assim tão 
diferentes. Apenas buscamos o nosso próprio caminho, 
mas quem não busca?

A gente difere, mas não estamos em desacordo. 
Talvez a gente seja desigual, apesar de não estarmos 
internamente em desarmonia. Pode ser muita coisa, 
mas não importa. Somos o que somos.

Aos 50 anos de idade, um grupo celebra mais do 
que um simples aniversário. Celebra a certeza de ser 
pertinente, ou não teria durado, de ser eficaz, ou não 
teria sobrevivido.

Tem sido uma vida interessante, cheia de aventuras 
e emoções e a ideia deste artigo é falar um pouco 
sobre elas.

Ele poderia, talvez, ter sido mais autoral. Falar 
dos espetáculos como só a gente saberia. Expor 
as entranhas. Mas a verdade é que, como criador, 
não gosto muito de falar sobre a minha própria 
criatura. Ou você fala bem, e fica laudatório, ou fala 

mal, e fica aquela falsa modéstia. Afinal, se você 
não gostasse, não teria feito, não é mesmo? Além 
do mais, acho que atrapalha. Define, cristaliza uma 
definição. Petrifica a obra numa verdade única. Prefiro 
que cada pessoa tenha a liberdade de ver ali o que 
quiser, dar só os momentos e as imagens e deixar que 
cada leitor perceba a nossa história à sua maneira.

Principais momentos    
     
 

Se for para listar estes principais momentos 
cronologicamente, desde o início, tenho que recuar 
até o começo da primavera de 1971, em Nova Iorque.

Neste momento crucial, sentamo-nos, Rachel 
e eu, para colocar na mesinha redonda do nosso 
pequeno apartamento a questão de como produzir 
um trabalho que juntasse os nossos diferentes 
interesses artísticos. Os dela, pelas artes plásticas, 
e os meus, por um teatro menos verbal e mais 
corporal (naquela época, a palavra dança ainda não 
tinha a nitidez que tem hoje no meu vocabulário).

Foi ali que surgiram os contos com poucas palavras, 
os bonecos e os espetáculos no parque. E foi ali que 
surgiu o Grupo Contadores de Estórias, aliás, The 
Storytellers.

As poucas palavras precisavam ser compensadas 
por uma movimentação corporal consistente e 
expressiva. As aulas de dança e as oficinas do Open 
Theater que eu tinha frequentado no período nova-
iorquino davam a base, mas era importante que 
nós tivéssemos a possibilidade de desenvolver uma 
movimentação e uma linguagem própria. Para isso 
era necessário tempo disponível e espaço adequado. 
Essas condições só vieram a se apresentar cerca de 
dois anos mais tarde. 

Depois de um breve período de volta ao Brasil, 
passamos dois anos na Holanda. Lá, graças a um 
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espaço que nos disponibilizaram e a um contrato 
de apresentações em escolas que garantia nosso 
ganha-pão, pudemos, finalmente, desfrutar deste 
benefício. Só então foi possível estruturar a nossa 
linguagem corporal e traçar metas de pesquisa e 
desenvolvimento para esta linguagem, com as quais 
ainda hoje trabalhamos.

Já fazer espetáculos ao ar livre, nas praças e parques, 
era uma necessidade de um grupo jovem, que não 
tinha cacife para conseguir pauta num teatro, mas era 
também uma ideologia cuja ideia principal era levar 

o teatro até onde as pessoas estavam, ao invés de 
esperar que elas viessem até nós.

Esta proposta, na minha opinião, chegou no 
seu ápice em 1976 quando, já de volta ao Brasil, 
apresentamos A Fabulosa Estória de Melão City nos 
parques e praças do Rio de Janeiro. Neste espetáculo 
tudo fazia sentido. O local, a banda de música, a 
história, os bonecos, as ações, tudo. A história era um 
conto popular do Afeganistão, que se passava numa 
praça onde um rei ia inaugurar um arco do triunfo, 
com toda a pompa, banda de música e cerimônia. 
Fizemos depois outros trabalhos nesta linha, mas este, 
para mim, foi o mais completo.

Depois deste momento, ficamos sem saber 
exatamente como seguir. Não queríamos continuar 
na mesma coisa, mas também não sabíamos para 
onde ir. E foi aí que resolvemos voltar na origem, 
para ver se alguma ideia saltava. Em janeiro de 
1979, voltamos para Nova Iorque, agora já com dois 
filhos. Não tardamos muito para descobrir que o que 
estávamos procurando não estava por lá. Mas também 
não queríamos simplesmente voltar sem nada na 
bagagem. Teria um sabor de derrota. Resolvemos 
voltar devagar, com tempo para pensar bastante. 
Resolvemos voltar por terra.

Foi uma viagem longa, sem pressa, que durou um 
ano e meio e mudou completamente a nossa vida. 
Um divisor de águas.  

Algumas coisas foram muito engraçadas. Vista de 
fora, com a distância do tempo, a viagem como um 
todo parece um destes contos populares cumulativos 
que já tínhamos utilizado diversas vezes nos nossos 
espetáculos, nos quais o personagem principal vai 
encontrando novos personagens e/ou elementos, que 
vai incluindo na matula e levando no seu trajeto. 
Quando chegamos ao Brasil já viajavam conosco uma 
família francesa, uma família inglesa, um surfista carioca, 
um monte de novas experiências e sabe-se lá o que 
mais. 

O engraçado na história é que, no final da viagem, 
o trabalho deu uma virada e o uso de contos populares, 
juntamente com as palavras e os espetáculos infantis, 
foram deixados para trás. A viagem foi como um rito 
de passagem que, como na estória do Pinto Sura, nos 
transformou num galo adulto, com penas de outras 
cores.

De volta ao Brasil e depois de um breve intervalo 
no Rio de Janeiro, nos mudamos para a pequena cidade 

Marcos e Rachel, na porta do Teatro Espaço. Foto: Marcela Beltrão.
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Mansamente (1980). Grupo Contadores de Estórias. Direção: Marcos Caetano Ribas. Foto: Sebastião Barbosa.

histórica de Paraty, no litoral sul do estado. Logo em 
seguida, alguns meses depois, Mansamente, nosso 
primeiro espetáculo de câmara, intimista e totalmente 
voltado para o público adulto, faz sucesso em Nova 
Iorque, deslanchando para o Grupo uma carreira 
internacional. Ou seja, no mesmo contraditório 
momento em que decidimos sair da metrópole e ir 
morar na província... se abrem para nós as portas de 
uma carreira internacional. Mas foi um momento 

emocionante, e conciliar esta carreira com a vidinha 
pacata de Paraty foi uma das melhores coisas da 
minha vida. 

Depois de Mansamente em Nova Iorque, Maturando, 
no Next Wave Festival, dividindo um mesmo teatro 
com a companhia da Pina Bausch (1940-2009), foi 
também um momento emocionante. Da apresentação 
de Mansamente em 1982 até a de Maturando em 
1991 foram quase dez anos, e, neste meio tempo, a 
companhia já tinha um nome conhecido em muitos 
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Em Concerto (1994). Grupo Contadores de Estórias. Direção: Marcos Caetano Ribas. Foto: Luciana Serra.

países e viajar por aí, eu confesso, já começava a 
perder a graça. Alguma coisa nova precisava acontecer 
e, de fato, aconteceu. Rodin, Rodin, em 1993. Um novo 
espetáculo, mesclando bonecos e bailarinos numa 
mesma linguagem concisa, com um lirismo sensual, 
forte e sem concessões, que fizemos questão de 
estrear em nosso pequeno Teatro Espaço, em Paraty, 
comprado e adaptado alguns anos antes. Uma grande 
estreia, com cobertura de todos os principais jornais 
do Rio e de São Paulo.

O momento seguinte foi mais demorado. Um 
longo período de implantação do Teatro Espaço que 
durou de 1994 pelo menos até 2004, 2005. Neste 

tempo montamos um espetáculo chamado Em 
Concerto, só com bonecos, que é uma coletânea 
formada por partes dos anteriores, Pax de Deux, 
Maturando e Rodin, Rodin. Estruturamos um esquema 
de inserção na economia turística da cidade que fez 
do teatro uma atração obrigatória. 

Em 2001, o grupo comemorou 30 anos de existência 
com o lançamento de Descaminhos, um livro de 
ficção histórica escrito por mim, e com  estreia de um 
espetáculo com o mesmo nome, ambos resultantes 
de uma pesquisa que fizemos sobre o Caminho do 
Ouro. Em 2011, o grupo completou 40 anos e fizemos 
um novo espetáculo, Flutuações, no qual voltamos a 



34

Flutuações (2011). Grupo Contadores de Estórias. Direção: Marcos Caetano Ribas. Foto: Giancarlo Mecarelli.

mesclar bonecos com atores e bailarinos. Tudo parecia 
indicar que este espetáculo teria também uma boa 
recepção e desdobramento, mas a vida mais uma vez 
nos pregou uma peça. No início de 2012, Rachel faleceu 
e tivemos que interromper a carreira desta obra.

Depois de seguir com enorme esforço, o trabalho 
da companhia e do Teatro Espaço, sem Rachel, metade 
da sua figura original, em 2021, chegamos aos 50 
anos dos Contadores e, mesmo prejudicados pela 
pandemia, fizemos para marcar esta data um novo 
espetáculo chamado Amor Boneco, na mesma linha 
do anterior, e uma exposição comemorativa, no salão 
nobre da Casa da Cultura de Paraty.

Bem, estas não são memórias póstumas, com as de 
Brás Cubas, e a vida continua. Quais serão os próximos 
momentos? Não sabemos e estamos talvez mais 
curiosos que vocês, prováveis leitores deste artigo.

O Teatro Espaço     
     

Em 1980, estreamos o espetáculo Mansamente e, em 
1981, fixamos o grupo em Paraty, um local improvável 
para a sobrevivência de uma companhia de teatro.

Usando a cidade como base, desenvolvemos uma 
sólida carreira internacional, participando de vários 
festivais e circuitos de artes cênicas contemporâneas 
nos Estados Unidos e na Europa. Graças a isso 
conseguimos poupar recursos em moedas fortes e 
adquirir, no centro histórico da cidade, o imóvel onde 
construímos o Teatro Espaço.

Aos poucos, percebemos que o mundo que 
buscávamos passava na nossa porta. Em vez de viajar 
para o encontro das plateias, investimos para atrair as 
plateias em trânsito turístico pela própria cidade. 
Neste processo, mantendo os fundamentos da nossa 
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arte e com a ajuda do amigo e mestre do marketing 
cultural Yacoff Sarkovas, nos despimos da soberba 
artística para entender que os nossos desafios não 
eram diferentes do que os dos barqueiros que vendem 
passeios pela Baía de Paraty. E assim percebemos que 
podíamos fazer parte da economia local e, sem nos 
mercantilizar, implantamos processos que tornaram a 
Companhia e o Teatro numa instituição sustentável.

Formamos um círculo virtuoso com a cidade de 
Paraty. De um lado, extraímos os benefícios da cidade 
ser um dos mais encantadores destinos culturais 
e naturais do mundo, que atrai um fluxo contínuo 
de visitantes nacionais e internacionais. De outro, 
reforçamos este posicionamento cultural da cidade, 
agregando ao roteiro destes visitantes o valor de uma 
atração artística de padrão internacional.

Mais adiante, para completar, resolvemos usar esta 
nova visão e vocação realizadora que descobrimos para 
extrapolar os limites do projeto artístico e implementar 
outros projetos voltados para a comunidade paratiense, 

como a exposição e livro O Modo de Fazer, e O Sítio 
Histórico e Ecológico do Caminho do Ouro. Pelo 
conjunto da obra, o Contadores de Estórias fez mais 
do que viver com dignidade da própria arte. Ingressou 
na história não só das artes cênicas, mas também do 
empreendedorismo cultural brasileiro (SARKOVAS, 
2011, p. 123)2. E, dessa forma, o Teatro Espaço passou 
a integrar o patrimônio turístico da cidade, citado 
como visita obrigatória por praticamente todas as 
publicações que falam sobre ela. E nossa companhia 
passou a ser não mais apenas o Grupo Contadores de 
Estórias, mas o "famoso teatro de bonecos de Paraty".

NOTA

2 SARKOVAS, Yacoff.  A Grandeza do Mundo em Pequenas 
Expressões. Paraty: Contest Produções Culturais e Espaço 
Cultural Paraty, 2011. 
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