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Grupo Olho Mágico
Uma ação inclusiva e transformadora

Superar barreiras, promover a inclusão e
realizar grandes espetáculos no universo das artes
cênicas.
Com essa proposta surgiu o Grupo de Teatro Olho
Mágico. Em janeiro de 2018 iniciamos o processo de
formação em teatro com um grupo de pessoas com
deﬁciência visual na Sociedade de Assistência aos
Cegos (Instituto de Cegos) em parceria com o Instituto
Vida Cidadã.
O grupo de 17 pessoas com deﬁciência visual,
alguns cegos e outros de baixa visão, com idades
que variam de 26 a 78 anos montamos o espetáculo
Vila Paradiso, um espetáculo que tem oito esquetes
onde se contam estórias urbanas de uma vila ﬁctícia.
O grupo dirigido por Marcos Queiroz, graduado
em Medicina e Teatro pela UFC e mágico proﬁssional,
conta ainda com Nádia Fabrici, graduada em Teatro e
Dança (UFC) e Lucas Duarte, graduado em Teatro (UFC)
são os responsáveis pela formação dos atores e
montagem dos espetáculos.

Apresentação
O Teatro dos Sentidos é uma técnica
de encenação para atender a um público
de pessoas com deﬁciência visual e o
público vidente assiste o espetáculo com
os olhos vendados.
O objetivo desse teatro é fazer a
inclusão cultural dos deﬁcientes visuais
e ao público vidente proporcionamos
uma experiência para vivenciar o mundo
sem o sentido da visão.
O Teatro dos Sentidos surge também
para capturar a plateia para dentro da
cena, permitindo compartilhar cheiros,
sabores, texturas e uma sonoplastia
riquíssima envolvendo os cegos e
videntes numa experiência sensorial.

O ESPETÁCULO MENOS UM, -1
Menos Um, -1 é uma comédia encenada na técnica
do teatro dos sentidos que fala do reencontro de dois
amigos de infância após 50 anos. A trama traz
lembranças do passado num ritmo envolvente e num
desfecho inesperado.
As estimulações sensoriais acontecem de acordo
com o desenrolar da dramaturgia
conduzidas pelos atores provocadores que fazem as
estimulações sensoriais, em grupos de 6 pessoas da
plateia, nos sentidos remanescentes: audição, tato,
olfato e paladar.
O elenco é formado por dois cegos, um dos quais é o
Narrador, que faz a audiodescrição das cenas, e dois
atores videntes.
Provocamos, com isso, a inclusão cultural do
deﬁciente visual, bem como a inclusão atitudinal
na plateia vidente para mudar o olhar discriminatório
ante o deﬁciente visual, compreendendo-o nas suas
limitações e
valorizando-o no seu potencial que é o aguçamento
da sua capacidade de percepção sensorial.

Sendo assim, o objetivo da encenação é propiciar a
experiência de colocar os videntes no lugar da
pessoa com deﬁciência visual através de um
processo lúdico e pedagógico.
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Produção
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O ESPETÁCULO Vila

Paradiso

Vila Paradiso é uma comédia em que se conta
fatos da vida cotidiana de um vilarejo a partir de seis
esquetes e dois monólogos compartilhados pelo grupo
todo.
Tem a direção de Marcos Queiroz, Lucas Duarte e
Nadia Fabrici. Os textos são de vários autores
costurados de uma maneira em que as emoções têm
uma continuidade cênica.
O elenco é formado por 17 atores com deciência
visual, que para sua acessibilidade em cena são
guiados através do piso tátil (pisos para decientes
visuais com orientações direcionais e de parada).
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Textos Dramatúrgicos
VAI E VEM (Samuel Beckett)
TERESINHA (Chico Buarque)
MONÓLOGO DAS MÃOS (Giuseppe Ghiaroni)
NÓS FAZEMOS TEATRO (Fernando Bonassi)
CORONEL E O JAGUNÇO (Chico Nascimento)
DÚVIDAS PASCAIS (Antônio Rocha Neto)
FARSA (Luis Fernando Veríssimo)
SEPARAÇÃO (Aﬀonso Romano de Sant'anna)

Produção
Marcos Queiroz
Músicas
Vilarejo (Marisa Monte/Pedro Baby/Carlinhos
Brown/Arnaldo Antunes)
Fascinação (Maurice de Féraudy/Dante Pilade
Marchetti/Tradução Armando Louzada)
Teresinha (Chico Buarque)
O meu amor (Chico Buarque)
Sabor Rosé (Amaury Moreira)
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Diretor do Grupo Olho Mágico
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