
1 Diretor teatral fundador da XPTO, é artista visual, 
cenógrafo, figurinista e bonequeiro. Por seu percurso 
no XPTO, Gabrieli é reconhecido como um dos mais 
importantes diretores de teatro para crianças e jovens 
no Brasil, tendo recebido dezenas de prêmios por seus 
trabalhos cênicos. E-mail: osvaldogabrieli@me.com

MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO
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SÃO PAULO

Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem 
história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos 

erros do passado.  
(Emília Viotti da Costa)

Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.
(Frase escrita na entrada do Estádio Nacional de Santiago - Chile)

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. A frase 
desta canção, composta pelo cantor cubano Pablo 
Milanés, parece perfeita para começar este artigo 
sobre memória e preservação. Da mesma forma que 
envelhecemos fisicamente, as lembranças individuais 
de toda nossa história artística começam a se degradar 
e esvaecer nos meandros do tempo. A memória 
falha, as recordações ficam turvas e tudo aquilo 
que fomos construindo materialmente ao longo de 
muitos anos de trabalho e dedicação também acabou 
envelhecendo, perdendo suas partes, se deteriorando. 

Estes dois anos de pandemia nos forçaram a parar, 
guardar os nossos sonhos, fechar as nossas malas 
e protelar os nossos projetos para um momento 
posterior. Para aqueles que, como eu, já estão com 
uma idade um pouco mais avançada, também 
roubou um tempo precioso de vida, uma vida que 
ficou mais curta para poder realizar esses sonhos, 

esses projetos futuros. Esse excesso de tempo em 
confinamento nos permitiu retomar um contato com 
o passado, olhar para a nossa história e tentar reunir 
esses cacos soltos. Essa, inclusive, foi a motivação 
que serviu de base para um novo projeto do Grupo 
XPTO chamado Kintsukuroi, que toca diretamente o 
tema da memória e do qual falarei posteriormente. 

Se, por um lado, é algo normal e natural envelhecer, 
e há uma grande beleza nisso, pois a preservação 
da memória de uma trajetória (acervos, processos 
e saberes) me parece algo de grande importância, 
por outro, vivemos numa sociedade que não 
valoriza a memória, que passa um trator deixando 
apenas terra arrasada no lugar daquilo que foi 
tão duramente construído e que, de forma pouco 
inteligente, não percebe que o novo se constrói a 
partir de ensinamentos e fundamentos do passado. 

Uma perspectiva pessoal    
 

Atualmente, no dia a dia do Grupo XPTO, nossas 
principais ações estão focadas na sobrevivência, ou 
seja, em criar e produzir novos projetos, assim como 
apresentar espetáculos de repertório, priorizando 
aquilo que dará condições econômicas para a 
existência do grupo. Estas atividades consomem um 
tempo enorme e geralmente resta pouco espaço para 
olhar para o acervo da companhia, verificar seu estado 
de conservação e realizar eventuais manutenções. 
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Manter na íntegra o acervo de uma companhia com 
37 anos de existência é uma empreitada praticamente 
impossível, considerando que, apesar de boa parte 
dele ser composto por objetos, figurinos e cenários 
de espetáculos premiados, não temos nenhum apoio 
institucional para armazenar, catalogar e restaurar este 
acervo.

Nossa alternativa, então, foi guardar apenas alguns 
figurinos icônicos de nossa trajetória, como os dos 
espetáculos Coquetel Clown (1989) e Lorca – Aleluia 
Erótica (2007), para priorizar a preservação do material 
proveniente das últimas montagens do grupo, como 

Oceano XPTO (2016), Grandes verdades num copo cheio 
de vento (2017), Oroboro (2019) e Mar, Maru, maré e a 
ilha que não é (2021). 

Todo o nosso material é muito grande e ocupa 
bastante espaço. Quase todas as estruturas confeccionadas 
em ferro, provenientes de cenografias que datam 
desde 1986, ainda resistem à passagem do tempo e 
estão alocadas num galpão próprio onde já é quase 
impossível entrar. São peças que não dependem de uma 
manutenção complexa e poderiam rapidamente ser 
restauradas, em caso de necessidade. Por sorte, temos 
um vasto acervo fotográfico, o que nos permitiria, 

Coquetel Clown (1989). Grupo XPTO. 
Direção: Osvaldo Gabrieli. Foto: Ed Viggiani. 



necessário ter uma grande equipe, por um longo 
tempo, organizando, catalogando e digitalizando 
todo o acervo do grupo para torná-lo acessível 
ao público em geral e a eventuais pesquisadores. 

No ano 2000, conseguimos construir um galpão 
de bom tamanho para poder ensaiar e, também, 
guardar parte do material cênico antigo e o novo 
que ia surgindo. Atualmente, esse galpão virou 
somente depósito do grupo e tivemos que construir 
um novo espaço para poder ensaiar. 2020 e 2021 
foram anos muito difíceis para todos. O grupo teve 
que se desfazer, por exemplo, de mais de 500 metros 
de treliças de alumínio conquistados ao longo dos 
anos, para criar um caixa mínimo que viabilizasse 
nossa sobrevivência. Também temos uma grande 
quantidade de equipamentos de luz e som, com 
boa parte deles aguardando um tempo de melhores 
condições econômicas para serem consertados. Nos 
próximos anos, esperamos ter meios para verificar 
as dezenas de minicontainers, catalogar, organizar e 
consertar boa parte desse material para a realização 
de uma exposição que celebre os 40 anos do grupo. 

Quais os procedimentos para a manutenção do 
acervo da companhia?   
 

Quando trabalhamos com bonecos de pequeno 
porte, geralmente optamos por modelar as cabeças 
dos personagens em argila e, sobre esta escultura, 
preparamos um molde em silicone e um contramolde 

caso fosse necessário, refazer alguns desses figurinos 
e bonecos. 

O acervo digital    
 

Apesar de termos 7 HD’s  externos com 
aproximadamente 13 terabytes de filmes, fotos e 
outros materiais que foram digitalizados no decorrer 
dos anos, ultimamente começamos a sofrer um 
novo problema. As tecnologias dos computadores 
e outros dispositivos foram mudando, os modelos 
de entradas e saídas de alguns aparelhos deixaram 
de existir e, com o tempo, foram se transformando 
em peças obsoletas que não se comunicam umas 
com as outras. Basicamente, esse problema se 
resolveria com uma verba destinada a interligar 
tudo novamente. Ainda resta, guardado em gavetas, 
muito material para ser digitalizado. Mais de uma 
centena de fitas VHS, 8, Hi 8, e fitas digitais mofam 
lentamente em espaços pouco apropriados para seu 
armazenamento. São fitas que contêm imagens de 
27 espetáculos e 37 anos de vida do grupo, todas 
as nossas viagens internacionais, processos de 
ensaios, etc. É um material tão gigantesco que seria 

Mar, Maru, maré e a ilha que não é (2021). Grupo XPTO. Direção: Osvaldo Gabrieli. 
Foto: Osvaldo Gabrieli.

Oceano XPTO (2016). Grupo XPTO. Direção: Osvaldo Gabrieli. Foto: Osvaldo Gabrieli.



Galpão – Oficina do Grupo XPTO. Detalhe. 2021. Foto: Osvaldo Gabrieli.

de sustentação em gesso. Posteriormente, os bonecos 
são confeccionados em resina e lã de vidro e, 
geralmente, duram muitos anos. Estes moldes ficam 
guardados e servirão para confeccionar novas cabeças. 

No caso de bonecos confeccionados em látex 
natural de seringueira, o tempo de vida é mais curto, 
uma vez que o contato com a luz solar provoca sua 
degradação. Para solucionar este problema, sobre as 

cabeças e mãos modeladas inicialmente em argila, 
confeccionamos moldes em gesso que permitirão 
construir novos bonecos para substituir os antigos. 

Ultimamente, temos trabalhado bastante com 
materiais naturais como cabaças e troncos de árvores. 
Esse tipo de material é bastante delicado, quebra 
facilmente e, por se tratar de matéria orgânica, torna-
se um alimento desejado por diversos tipos de 
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insetos. Nesse caso, apresentam-se dois procedimentos 
recorrentes: trabalhar com estes materiais sem 
nenhum tipo de interferência, levando em conta sua 
efemeridade; ou, em função de preservar sua “forma”, 
optar por procedimentos que irão prolongar sua vida 
útil. 

Em nosso caso, escolhemos a segunda solução, 
abrindo, por exemplo, as cabaças e aplicando 
internamente uma camada de resina e lã de vidro 
para dar maior resistência à peça. Em seguida, 
preenchemos seu interior com poliuretano expandido 
rígido o que torna a peça maciça e leve ao mesmo 
tempo. Outro procedimento para preservar as cabeças 
desses bonecos feitos com cabaças é fazer moldes 
de silicone e gesso sobre as cabaças originais e, 
posteriormente, duplicá-las em resina e lã de vidro. 
O mesmo procedimento serve para os troncos 
de árvores. Dessa maneira, fazendo uma “cópia”, 
preservamos o formato natural do objeto, deixando-o 
mais leve, resistente e fácil de transportar. 

Para o espetáculo Oceano XPTO, confeccionamos 
grandes peixes e outros animais marinhos, alguns 
deles com mais de 2 metros de comprimento. Todos estes 
bonecos foram feitos em espuma e, posteriormente, 
revestidos com muitas camadas de látex de seringueira 
puro e, nas últimas camadas, látex misturado com 
tintas acrílicas. Com este tipo de tratamento, a espuma 
torna-se mais resistente. Periodicamente, podem ser 
acrescentadas novas camadas dessa mistura para 
consertar as partes que foram se deteriorando com 
o tempo. 

Olhando para o futuro   
 

Em 2024, além de realizar uma exposição dos 40 
anos do Grupo XPTO, também pretendemos editar um 
livro comemorativo e lançar um novo site da companhia 
com nosso acervo digitalizado para consulta online. 

Já num futuro próximo, neste final de 2021, daremos 
início ao projeto Kintsukuroi – A metamorfose dos 
escombros, uma pesquisa sobre a memória realizada 
a partir da linguagem do Teatro de Objetos, que foi 
contemplada pelo Programa Municipal de Fomento 
ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Neste projeto, 
o grupo tomará como ponto de partida processos de 
resgate da memória, realizados através de depoimentos 
e da vivência teatralizada de objetos pessoais, 
buscando as peças que faltam para contar novas 

histórias. Essas histórias pretendem tocar de maneira 
transformadora em “feridas” que, nessa transição para 
um momento de pós-pandemia, mais do que nunca, 
demandarão expedientes que apontem para uma 
atitude de superação, de libertação, de trabalho 
sobre o que se deteriorou, de reinvenção. Kintsukuroi 
é a arte japonesa que busca valorizar as “feridas”, a 
quebra, o que falta, as partes perdidas dos objetos 
quebrados, preenchendo-as com ouro. Em nosso 
projeto, o resgate de nossa própria história, realizado 
através do levantamento da memória dos objetos que 
fizeram parte de nossas vidas, pretende, igualmente, 
num exercício poético, realçar e valorizar as “cicatrizes” 
e os pedaços que se perderam, para consagrá-los num 
processo de metamorfose que extraia beleza e dê 
sentido à imperfeição e à incompletude inerentes à 
condição humana. Utilizaremos a ideia de escombros 
como metáfora para tudo aquilo que, mesmo sendo 
importante em algum momento de nossas vidas, com 
o passar do tempo foi deixado de lado ou esquecido: 
os escombros imateriais formados por nossas 
lembranças, realizações, desejos protelados, romances 
vividos, vitórias e fracassos, encontros e desencontros, 
rupturas, perdas, memórias de todo tipo; e também 
nossa bagagem de escombros materiais composta 
por cartas, fotos, roupas, presentes, brinquedos da 
infância, objetos adquiridos, etc. 

De alguma forma, este novo projeto vem ao 
encontro dos questionamentos que este texto procurou 
levantar, tanto em uma perspectiva objetiva quanto  em 
um sentido mais anímico. Uma costura entre a matéria 
e a memória a ela relacionada que suscita algumas 
perguntas. O que pode acontecer ao resgatarmos nos 
escombros da vida partes quase esquecidas de nossa 
história? De que forma as diversas camadas de 
informação soterradas pelo tempo podem ressignificar 
nosso momento atual?


