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«O espectáculo poder-se-ia chamar 
O Pupilar dos Pavões, mas a nós 
sempre nos pareceram gritos! Lemos 
num poema de Ruy Belo que “ninguém 
sabe andar na rua como as crianças/ 
para elas é sempre uma novidade”. 
Novidade vedada aos adultos, porque 
neles a inocência deu lugar à 
experiência, e a infância passou a ser 
um tempo mítico, longínquo e perdido. 
As crianças possuem a capacidade de 
olhar as coisas, mesmo as mais 
familiares, como se as estivessem a 
olhar pela primeira vez, e esse olhar 
primeiro habita depois as suas 
palavras, ainda não gastas de 
quotidiano e usadas de rotina. Por isso 
nos desconcertam tanto. Quem nunca 
se deixou surpreender pela 
“sabedoria” das crianças, ou 
esclarecer na sua lógica “absurda”? 
Mas como a surpresa é irmã da 
novidade, quando nós, adultos, 
ouvimos as palavras das crianças, é 
como se ouvíssemos essas palavras 
pela primeira vez. Talvez então nos 
seja dado, por breves instantes, andar 
na rua como só as crianças sabem, e 
ouvir como só elas ouvem o “grito dos 
pavões”.»

Rui Lage

 
Espetáculo de teatro para a infância 
construído a partir dos poemas escritos 
por crianças do 1º ciclo nas Oficinas de 
Escrita Criativa promovidas pela Astro 
Fingido em estabelecimentos de ensino e 
bibliotecas do Grande Porto.
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