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1. APRESENTAÇÃO: A CASA TRUKS 
 
A CASA TRUKS é uma série de TV destinada para crianças de 3 a 7 anos, com 26 

episódios, com tempo de duração de 7 minutos cada. Poderão ser criados mais 

episódios para novas temporadas, conforme a necessidade da emissora. 

 
Três amigos muito especiais vivem juntos em uma casa onde nada é somente aquilo 

que parece ser... Com muita criatividade, eles brincam de transformar as coisas que 

estão ao seu redor, dando aos objetos novas funções. Assim, ao se sentarem para 
tomar o café da manhã, transformam xícaras nos patinhos do conto “O Patinho Feio” 

que, então, será recontado através da animação dos objetos. Em outro momento, 

quando vão tomar o chá da tarde, transformam garrafas térmicas em pinguins, 
envelopinhos de açúcar em peixinhos que viverão uma incrível aventura. Ao 

consertarem a torneira quebrada do jardim, uma mangueira vira uma cobra 

assustadora, e assim por diante. 

 
Para cada situação da rotina diária, haverá um verdadeiro e delicioso mergulho pela 

fantasia, que se dará através da "refuncionalização poética" dos objetos.A Série foi 

criada pela Cia Truks–Teatro de Bonecos, e será realizada pela Lapfilme Produções.  
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A ALFABETIZAÇÃO PARA A POESIA 

A proposta de trabalho do programa A CASA TRUKS tem direta relação com o que 
chamamos de “TEATRO DE OBJETOS”. Este jogo teatral nasce com a própria criança, 
na medida em que ela, em suas brincadeiras, transforma uma caneta em um foguete, 

um algodão em um pintinho, um grampeador de papéis em um jacaré, um sapato 

feminino na figura da sua mamãe, um par de óculos, no professor, e assim por diante. 

Trata-se, em verdade, de uma rica experiência poética que, em nossas pesquisas, 

nomeamos com a expressão “A ALFABETIZAÇÃO PARA A POESIA”.  

Note-se que na Metáfora instrumento poderoso da poesia, juntam-se dois elementos 

para se criar um terceiro significado, que não é a simples combinação deles. Exemplo: 

“Lábio de mel” não é um lábio feito de mel, isso seria impossível, e sim a alusão a uma 
mulher bonita, ou a um beijo bom, uma bela boca... “Hora Fria” não é um espaço de 

tempo em baixa temperatura, mas sim um estado de apreensão, angústia, medo, 

enfim, aquilo que o leitor escolher internamente como significado poético. Ou seja, as 

palavras ganham outros significados, novas funções. Esta “refuncionalização” das 

palavras, portanto, é o que constrói a poesia, na literatura.  

Aqui usamos o mesmo instrumento, porém transportado para um universo visual e 

infantil: refuncionalizamos as coisas, e damos a elas novos papéis. Se em um primeiro 

momento a criança pequena aprende que o desenho de uma casa, que nada mais é 
senão a representação gráfica de uma casa pode simbolizar uma casa verdadeira, ao 

aceitar que um chapéu marrom é um lobo, ou que um bule de café é um elefante, ela 

estará incorporando uma linguagem poética extremamente rica e prazerosa que, 

repetimos, nada mais é senão a “recuperação” das suas brincadeiras de sempre. O jogo 
estimula os pequenos a brincarem de forma criativa com simples objetos do dia a dia, 

em um tempo em que nos esquecemos do valor e da possibilidade lúdica das pequenas 

coisas, para priorizarmos o uso dos eletrônicos de toda espécie. 



 

 

 

Há mais de uma década experimentamos este exercício no teatro, em espetáculos 
premiados e apresentados em diversos países, tais como Zôo-Ilógico, Sonhatório e 

Construtório. Nestas peças criamos bichos e criaturas com toda a sorte de objetos: 

águas vivas são feitas de sacos de lixo, pinguins de garrafas térmicas, bacias, copos e 

talheres viram baleias, tartarugas, peixes, cobras e escorpiões. Os espetáculos têm 
pronta e total aceitação do público formado pelas crianças, seus pais, e pela crítica 

especializada. 

Trabalharemos com uma moderna vertente do produto televisivo feito para crianças, ao 

propor interessantes jogos de interatividade. Os atores trarão as “pistas” para que as 
crianças “completem” as idéias que vão sendo criadas. Por exemplo, ao transformarem 

a xícara em um patinho, o ator animará a xícara fazendo o barulhinho de um pato. 

Logo pergunta para a criança que assiste ao programa: sabe quem é esse? Após um 
tempo para a resposta, confirma, “isso, um patinho!”. O procedimento faz com que a 

criança, muito mais do que mera espectadora, seja também ela uma “agente” do 

processo educativo. Todas as modernas linhas de educação pregam que a criança deve 

“apropriar-se” do conhecimento através de uma participação ativa em todos os 
processos do aprendizado. Isso fortalece a concentração e as possibilidades de uma 

melhor interiorização da proposta educacional. 

Vale dizer que trabalhamos, aqui, com um formato muito especial. Trata-se de uma 

experiência educativa que muitos educadores definem como “indireta”. Ou seja, ao 

invés de dizermos às crianças, simplesmente em palavras, que “devem escovar os 
dentes”, transformamos a escova em uma centopéia muito simpática. A toalha para 

enxugar o rosto, em um jogo de dobraduras, vira um cachorrinho e assim por diante. 

Transformamos, assim, o momento da escovação em uma experiência lúdica que fará 
com que a criança tenha prazer em pensar nesta ação cotidiana. É unânime a 

constatação de que este método é muito mais eficaz, com crianças, do que as ordens 

dadas pelas palavras. 

A série irá trabalhar nesta relação lúdica que a criança pode ter com todo e qualquer 

objeto da sua casa. Nossa missão é enriquecer ainda mais este jogo, com propostas 
tão interessantes quanto encantadoras. Propomos um olhar poético sobre todas as 

coisas que as crianças já fazem tão bem em suas incríveis fantasias sobre a vida diária. 

Houve um tempo em que se chamavam as crianças “de volta para a Terra”... Hoje os 

principais educadores concordam que a “viagem à Lua” é procedimento fundamental 
para a infância, e que cabe aos adultos estimulá-las e, se possível, acompanhá-las em 

suas criativas aventuras. É o que propõe A CASA TRUKS. 



 

 

 

 

Mágicas e poéticas criaturas da Cia Truks. 

 

3. ROTEIRO  -  EPISÓDIO 1 
 

ABERTURA - CENÁRIO: FRENTE DA CASA 

Em um plano aberto vemos a fachada de uma casa lúdica, toda 

colorida, com um gramado na sua frente. Um sol feito de uma grande 

bacia amarela aparece por detrás do telhado da casa. Sobe a luz. Um 

grande despertador laranja, simbolizando um galo, alegremente 

“cacareja”. Três janelas da fachada superior da casa se abrem. Três 

amigos aparecem debruçados, cada um em uma janela. Eles são Rafa, 

Rô e Gabi. Os personagens da casa Truks. 

RAFA 

Bom dia! 

GABI 

Bom dia! 

RÔ 

Bom dia! 

RAFA, GABI E RÔ 

Bem vindos a nossa casa! Bem vindos à 

aventura de hoje! 

VINHETA: FRENTE DA CASA 

Os três saem pela porta da casa. Em time lapse os três amigos 

arrumam o jardim da casa. Ró faz um cachorrinho com objetos, 



 

 

enquanto Gabi coloca uma árvore de papelão e Rafa coloca flores de 

papel em um vazo. Acabam a fachada da casa. 

GABI, RAFA E RÔ 

Pronto! 

Ao final da vinheta, o logo do programa: “A CASA TRUKS - ONDE NADA 

É SÓ O QUE PARECE SER”. 

CENA 1: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Na cozinha Rafa está sentado à mesa, sozinho. Olha para um 

lado e para o outro. Depois fala com a câmera. 

RAFA 

Olá, amigos! Está calor! Estou com muita 

sede! O que devo fazer? 

Tempo para a resposta das crianças. 

RAFA 

Isso, obrigado! Vou tomar água! 

Vocês me ajudam a chamar os meus 

amigos Gabi e Rô, para tomarem  

água comigo? 

VOZ OFF DE CRIANÇAS 

Gabi!!! Rô!!!!!! 

RAFA 

Obrigado! Eles estão chegando! 

Escuta-se o som dos passos dos amigos. Gabi e Rô entram no cenário 

e sentam à mesa com Rafa. 

CORTA 

CENA 2: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Os três amigos estão sentados em volta de uma mesa. No centro uma 

garrafa de água. 

RAFA 

Vamos tomar água? 

GABI E RÔ 

Sim, sim, nós também estamos com muita sede! 

Abrem a garrafa. Viram de ponta cabeça. Ela está vazia. Não cai uma 

gota. Pegam outras garrafas de água do armário atrás deles. Estão 

todas vazias. 

RAFA 

Não tem água para a gente beber! O que vamos 

fazer? 

Os amigos olham-se, confusos. De repente parecem ter, juntos, uma 

idéia. 



 

 

GABI, RAFA E RÔ 

Brincar! Isso! Vamos brincar! 

GABI 

(para a câmera) 

E você, quer brincar com a gente? 

Pausa para resposta. 

GABI 

Que bom! Vamos lá! 

CORTA 

CENA 3: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Gabi, Rafa e Rô exageram ao sentir calor. Rafa sobe um prato 

amarelo por trás dos amigos, como um sol que esquenta o ambiente. 

Rô e Gabi começam a se abanar freneticamente. Estão até fracos de 

tanto calor. Rafa abaixa o "sol" e senta. Sobre suas cabeças 

aparece um grande balão (como em desenho animado), com o desenho de 

beduínos árabes no deserto, entre a areia e os cactos, sob um sol 

muito forte. O desenho desaparece. Gabi, Rafa e Rô pegam cada um 

seu perfex do armário e fazem os seus turbantes árabes. Pegam mais 

garrafas do armário e constroem cactos. Colocam os cactos sobre a 

mesa. Gabi desmaia de tanto calor. Rafa e Rô tentam acordá-lo. 

RAFA 

Gabi, acorda! 

RÔ 

É! Acorda...(para a câmera). Ei, amiguinhos, 

ajuda a gente a chamar o Gabi? 

VOZ OFF DE CRIANÇAS 

Gabi!!! Gabi!! 

Gabi não acorda. Rafa e Rô têm uma ideia. Um balão sobre a cabeça 

deles mostra o desenho de uma aranha do deserto. 

CORTA 

CENA 4: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Close de Rafa. Olhando para a câmera. 

RAFA 

Vamos fazer uma... 

Tempo para a resposta da criança. 

RAFA 

Isso, uma aranha!!! 

Pegam um pote preto e com ele fazem uma aranha do deserto. A aranha 

assusta Gabi, que acorda. Rafa e Rô riem alegremente do enorme 

susto que Gabi tomou. 



 

 

CORTA 

CENA 5: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Rafa começa a se abanar freneticamente. Ele desmaia de tanto calor. 

Gabi e Rô tentam acordá-lo. 

GABI 

Rafa, acorda! 

RÔ 

(para a câmera) 

É! Acorda... Ei, amiguinhos, ajudem-nos a 

chamar o Rafa? 

VOZ OFF DE CRIANÇAS 

Rafa!!! 

Gabi e Rô piscam, marotos, para a câmera. 

GABI E RÔ 

Olha só o que vamos fazer! 

Pensam. Abre-se um balão sobre suas cabeças com o desenho de uma 

cobra coral do deserto. 

CORTA 

CENA 6: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Close de Gabi, que olha para a câmera. 

GABI 

Vamos fazer uma.... 

Tempo para a resposta das crianças. 

GABI 

Isso, uma cobra!!! 

Eles pegam alguns objetos no armário. Constroem uma cobra com 

potinhos pretos e vermelhos, uma saladeira e alguns canudos. Animam 

a cobra que rasteja sorrateira em direção ao Rafa. Dão um susto no 

Rafa, que então acorda. Os três se olham e riem da brincadeira. 

CORTA 

CENA 7: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Rô começa a se abanar freneticamente. Dessa vez é Rô que desmaia de 

tanto calor. Gabi e Rafa tentam acordá-lo. 

GABI 

Rô, acorda! 

RAFA 



 

 

É! Acorda...(para a câmera). Ei, amiguinhos, 

ajudem-nos a chamar o Rô? 

VOZ DE CRIANÇA 

Rôôô!!! 

Rô não acorda. Rafa e Gabi olham um para o outro marotos. 

RAFA E GABI 

(para a câmera) 

Olha só o que vamos fazer! 

Abre-se um novo balão e desta vez está desenhado um escorpião, 

andando sobre as areias do deserto. 

GABI 

Vamos fazer um.... 

Tempo para a resposta da criança. 

RAFA 

Isso, um ESCORPIÃO muito assustador!!! 

Constroem o escorpião com potes, saladeiras e um pedaço de perfex. 

O escorpião caminha em direção ao Rô que então acorda, ao ser 

assustado pelo bicho. Faz uma pausa, como se fosse chorar. “Engole” 

o choro e sorri. 

CORTA 

CENA 8: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Os três amigos se abraçam contentes. Os meninos comentam as ações 

dos animais abordados. Ao mesmo tempo, Rafa comenta com as mãos as 

ações da aranha, Gabi as ações da cobra e Rô comenta com as mãos as 

ações do escorpião. Logo voltam a sentir sede. 

RAFA 

Puxa, continuo com sede. 

GABI 

Eu também. 

RÔ 

E eu mais ainda. 

DING DONG - Ouve-se o som da campainha da casa. 

RAFA 

Vou ver quem é! 

Rafa sai de cena. Gabi e Rô esperam e pedem para o telespectador 

esperar também. 

CENA 9: INTERIOR DA CASA - COZINHA LÚDICA E COLORIDA 

Rafa entra com uma garrafa de água cheinha. 



 

 

RAFA 

Era o moço do mercadinho. Veio trazer água 

para nós! 

Os três se abraçam. Viram-se para a câmera: 

RAFA 

Aqui na casa Truks, a gente sempre tem com 

que brincar! E você, na sua casa? 

OS TRÊS JUNTOS: 

Boas brincadeiras para vocês! Ufa, agora sim 

vamos matar a nossa sede! Hihihihi. (riem 

alegremente enquanto se despedem). 

ENCERRAMENTO - CENÁRIO: FRENTE DA CASA 

Em um plano aberto vemos a fachada de uma casa lúdica. Onde se vê 

uma árvore de papelão, um cachorrinho feito de objetos e um vaso 

com flores de papel. Uma grande bacia branca sobe por detrás da 

casa. É a lua. Uma coruja está no telhado. Nas três janelas da 

fachada superior da casa estão Rafa, Gabi e Rô debruçados, cada um 

em uma janela. 

RAFA, GABI E RÔ 

Tchau!!! 

Os três fecham as janelas. Ao final da vinheta, o logo do programa: 

“A CASA TRUKS - ONDE NADA É SÓ O QUE PARECE SER”. 

 
 

FIM 

 

 

4.SINOPSE DOS EPISÓDIOS 
 
A série terá, 26 episódios, de sete minutos cada. Podem ser realizadas outras 

temporadas. Expomos, abaixo, um breve resumo dos temas dos 26 episódios desta 1ª 

temporada, que funcionarão sempre no mesmo modelo do roteiro detalhado acima. As 
imagens de referência que acompanham alguns dos textos aqui apresentados são de 

cenas de espetáculos da Cia Truks em que algumas das propostas já foram “testadas”, 

com muito êxito. 

 
Os episódios iniciam-se com a vinheta, a apresentação dos personagens RAFA, GABI E 

RÔ, que vivem na Casa Truks, e a historinha do dia. O objetivo é sempre propor uma 

incursão a um mundo de fantasia, onde os objetos de uso diário são transformados em 
personagens de tramas divertidas, sempre animais que podem ser prontamente 

reconhecidos pelas crianças. Balões com desenhos dos bichos reais, propostos pelos 

objetos, poderão ser um suporte para o entendimento da proposta, principalmente para 

crianças menores, assim como os atores sempre dialogarão com a criança, esperando 
por suas respostas para os pequenos enigmas propostos. 

 

 
 

 



 

 

Propostas de episódios: 
 

1.Os bichos do deserto 

 
(roteiro completo Item 3) 

 
 
2.O fundo do mar! 

 

Os três amigos sentam-se para assistir na TV um programa sobre peixinhos e, então, 

partem para operar as suas incríveis transformações: águas vivas serão feitas de 
sacolinhas plásticas, peixinhos de envelopes de açúcar e adoçante, um cavalo marinho 

de perfex e o recife de corais com coloridas esponjas de limpeza.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

3.Chapeuzinho Vermelho. 
 

Os três amigos precisam consertar uma torneira quebrada no jardim. Como na CASA 

TRUKS tudo se transforma em brincadeira, eles vestem-se como operários de uma 
obra. Um deles coloca um capacete de proteção vermelho, outro um marrom, e o 

terceiro veste um capacete branco. De repente, um dos amigos percebe a possibilidade 

de brincar. Tira o capacete marrom da cabeça e o transforma no Lobo Mau. Os outros 

amigos logo entendem a brincadeira e entram no jogo: o capacete vermelho será 
Chapeuzinho Vermelho, o branco será a vovó e um alicate fará às vezes do caçador. 

 

 

 
 

4.Procurando Nemo. 

 
Os amigos, agora, precisam consertar um varal que está solto. Então transformam 

ganchos em peixinhos, uma lona azul no mar, e um capacete de proteção em um 

barco. Nemo, para desespero de seu pai, nada em direção à embarcação. É capturado 
por um dos amigos, que veste óculos escuros (transformados em uma máscara de 

mergulho). Por fim, o peixinho será salvo por seu pai. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

5.Chegou o jornal. 
É manhã na Casa Truks. Os amigos recebem o jornal do dia. Folheiam. As notícias 

parecem não ter a menor graça. Desanimados, no entanto, “viram o jogo” ao 

começarem a transformar o jornal nos mais variados e divertidos bichos: gatos, 
cachorros e peixinhos. Até uma grande baleia será construída com jornal.  

 

6.No tempo dos dinossauros 

Os amigos assistem na TV a um programa sobre os dinossauros. Logo têm a idéia de 
construir um assustador Tiranossauro feito de jornais, com quem, no entanto, 

brincarão alegremente. 

 

 
 
7.Era uma vez um dragão 

Mais uma vez se utilizando de jornais velhos, os três amigos irão brincar que estão em 

um conto de fadas, onde um dragão aprisiona, na torre do castelo, uma indefesa 

princesa.  

 



 

 

8.Perseguição no fundo do mar 
Na hora de tomar o chazinho da tarde, o envelope de açúcar será transformado em um 

peixinho. Para brincar, um dos amigos se utiliza do açucareiro para construir um peixe 

maior. Os amigos, então, tratarão de salvar o peixinho do peixe maior. Uma criativa 
baleia Orca, feita de bacias pretas e brancas irá “convencer” o maior a soltar o 

menorzinho. 

 

 
 

 

9.Hora de dormir... que diversão! 
É noite e os três amigos estão sem sono. É então que brincam e se divertem muito, ao 

criarem bichos através das sombras produzidas com as mãos nas paredes do quarto.  

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

10.Hora de lavar a louça. 
Na hora de lavar a louça, um pedaço de Bombril vira um ratinho e assusta um dos 

amigos que, em “troco”, constrói um gato com panos de prato e uma peneira. O 

terceiro amigo fará um cachorro com copos e panos. Estará instaurada a confusão na 
cozinha. 

 

 
 

 

11.Patinho feio 

Uma engraçada e criativa versão do conto "O Patinho Feio. Aqui, a simpática família de 

patinhos é retratada de um jeito muito especial, através de um bule e três xícaras.  
 

 

 
 



 

 

12.Regar as plantas, já! 
Na hora de regar as plantas, os amigos transformam uma mangueira em uma perigosa 

cobra que, no entanto, será “domada” por um encantador de cobras ao melhor estilo 

indiano. 
 

 

 
 

 
13.O namoro dos pinguins. 

Na hora do café, duas garrafas térmicas, uma branca e uma preta, dois pinguins, 

namoram em alto mar. Embarcam no Titanic, um pratinho de plástico que se chocará 
contra um balde de gelo. Os pinguins, no entanto, nada sofrem, por saírem da 

situação, simplesmente, nadando... 

 

 

 
 



 

 

14.O carro de Anastácio 
Da janela da Casa Truks, os três amigos olham os carros passando na rua. Resolvem 

brincar de carrinho. No entanto, seu carro será uma grande caixa. O motorista 

Anastácio, um boné, e cada um dos passageiros, um bicho diferente que pede carona. 
Um regador pontiagudo será um tamanduá, algodões serão pintinhos, bexigas marrons 

serão hipopótamos, e assim por diante. Estará instaurada a confusão no carro. 

 

 

 
 

15.Confusão na Arca 

Uma chuva torrencial cai lá fora. Os amigos lembram a história da Arca de Noé, e saem 
pela casa procurando objetos que possam simbolizar os bichos que, um a um, serão 

convidados a entrar na embarcação (uma grande bacia). Revelam-se, então, as mais 

incríveis e criativas soluções para se criar os bichos: uma coroa de brinquedo será um 
leão, um despertador o galo, meias “chulezentas” os porcos, uma grande régua 

amarela a girafa, e assim por diante.  

 
16.Os três porquinhos 

Após o banho, um dos amigos usará um secador de cabelos para se enxugar. Os outros 

dois amigos também querem o secador. O primeiro, então, para “livrar-se” dos outros, 

o transforma em um assustador lobo mau. Percebendo a possibilidade de brincar, logo 
os outros irão para a cozinha onde pegarão potinhos que serão transformados em 

porquinhos. Estão prontos para brincar com a clássica história. 

 
 

 



 

 

 
17.O elefante brincalhão 

Na hora de pendurar as roupas lavadas para secar, os três amigos têm em mãos duas 

bacias. Logo brincam de transformá-las em grandes orelhas. Têm a ideia: que tal 
construir um elefante? Um regador será a cabeça do animal enquanto um tubo de 

aspirador de pó será a grande tromba. Brincam alegremente com o bicho. 

 

 
 

18.O namoro dos sapos 

O armário da cozinha está uma bagunça! Ao organizarem pratos, copos e potes, os 

amigos logo criarão um divertido sapo que, no entanto, não poderá estar só. É 

construída, então, a sapa. Os bichos logo começam um divertido namoro. 
 

 
 

 
19.Hora de escovar os dentes 

Na hora de escovar os dentes, de manhã, os três amigos ainda estão sonolentos... Um 

deles, no entanto, resolve “acordar” os demais com uma brincadeirinha: transforma 
sua escova de dentes em uma centopéia. Logo a brincadeira estará instaurada: toalhas 

viram patos e cisnes, potinhos de xampu e demais apetrechos do banheiro serão 

transformados em divertidos animais. 



 

 

 
20.Uma abelha para brincar 

Ao fazerem um gostoso piquenique no jardim de casa, os amigos recebem a visita de 

uma insistente e muito inteligente abelha feita de objetos. Os três divertem-se para 
valer com o inseto, mas alertam o telespectador a não fazer o mesmo com as abelhas 

“de verdade”... 

 

 

 
 

21.Consertando os encanamentos 

Os encanamentos do banheiro parecem estar quebrados. É preciso consertá-los. Os 

três amigos pegam então a sua “coleção” de peças e tubos hidráulicos mas, em lugar 
do conserto, iniciam uma gostosa brincadeira. Criam os mais variados bichos, tais como 

um cisne, peixes, um polvo e uma borboleta. 

 

 

 

22.O casulo 
Os três amigos chegam da rua carregando sacolinhas plásticas, com algumas compras. 

Deixam as mercadorias em seus devidos lugares e pensam em como descartar as 

sacolinhas. É então que percebem a possibilidade de brincar com elas. Constroem, 
então, com as sacolas, uma lagarta e um casulo. A lagarta entra no casulo e sai, um 

tempo depois, já como uma bela borboleta. 

 

 



 

 

23.Bichinhos de papel - origamis 
Na hora de fazerem a lição de casa, os três amigos têm, à sua frente, os mais diversos 

tipos de papéis. Começam a brincar com eles, criando, a partir da técnica do origami, 

os mais variados bichos. Após brincarem bastante, “mostram” vagarosamente ao 
telespectador como cada animal foi criado. 

 

24.Hora do banho! 

Na hora de tomar banho, os três amigos, vestindo divertidos trajes de praia, à moda 
antiga, brincam de construir peixes com os objetos do banheiro. Vasilhames plásticos, 

buchas e escovas viram as mais divertidas criaturas marinhas. 

 
25.Estamos sem sono... 

Na hora de dormir, os amigos estão sem sono algum... Logo têm uma excelente ideia: 

que tal contar carneirinhos? É então que constroem, utilizando-se de suas meias, 

simpáticos carneirinhos, com quem acabam se divertindo para valer. 
 

 
26.O vôo dos pássaros 

Sentados para o almoço, os amigos conversam à espera da comida. Um deles começa a 
assobiar, de forma a imitar um pássaro. Os três percebem a possibilidade de uma 

brincadeira especial e começam a construir pássaros com os utensílios da cozinha. 
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5.REFERÊNCIAS CENOGRÁFICAS 
 

Serão construídos espaços cenográficos conforme as ilustrações abaixo. Cada 
programa acontecerá em um destes espaços, a saber: a sala, a cozinha, o banheiro, o 

dormitório, o jardim. Segue também a ilustração da fachada da casa, onde cada 

programa começa. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

6. O GRUPO - A CIA TRUKS – TEATRO DE BONECOS 
 

 

A Cia. Truks – Teatro de Bonecos foi criada em 1990, e desde então apresenta 

seus espetáculos de repertório em teatros, escolas, instituições ou espaços alternativos 
de todo o Brasil, além de participar de mostras e festivais de Teatro e Teatro de 

Animação em países do exterior, além de eventos e congressos vinculados à educação. 

Paralelamente, ministra cursos e oficinas sobre o teatro para crianças, técnicas de 
animação de bonecos, objetos e figuras, além de cursos sobre procedimentos 

dramatúrgicos. Eventualmente atua na área publicitária, criando roteiros, bonecos e 

animações diversas para filmes e eventos afins.  
 

 

7. A EQUIPE 
 

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL 
 

Diana Landgraf Pereira – Nome Artístico: Diana Land 

dianaland@gmail.com 

 

Formada em Comunicações pela Faculdade Armando Álvares Penteado – 2012 
CPF 311.456.428-37 

Participou das seguintes Obras: 

 

1. Série de TV:  

 

 

 

 

 

2. Curtas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROC BRAZIL- em finalização–Roteiro/Direção: Diana 

Land 

Cap/fin em HD, 3 episódios de 30 minutos cada 
Luan Leony Krug mostra a prática da escalada em lugares 

paradisíacos da Chapada Diamantina, Bahia.  

 

Sem Alma–2013-Roteiro/Direção: Diana Land 

Ficção, HD, colorido, 7 minutos, sonoro. Participação nos 

Festivais: 

21° Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade-2013; 6º 
Libercine - Diversidad Sexual y Gênero/ Buenos Aires –

Argentina 2014. 

 

Sombras–2011–Roteiro/Direção: Diana Land 

Ficção, cap/fin em HD, colorido, 11 minutos, sonoro. 
VII Mostra de Cinema e Vídeo de Miracema 2012; IV 

Cine Creed de Pernambuco/2012; Seleção Oficial do 

CURTA MIS – Março/2012; 9º Festcine Amazônia/2011. 

Mídia TV: BOX TV. 

mailto:dianaland@gmail.com


 

 

 

 

 

3. Longas: 

Tapete Vermelho - 2006 

Testes para Seleção de Elenco 

Ficção, captado/finalizado em 35mm, colorido, 100 minutos,  
Som Dolby Digital. Co-roteirista: Rosa Nepomuceno 

Distribuidora/salas de cinema: Pandora Filmes. Lançado em Abril/2006, 

em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife. Posteriormente foi 

lançado em todo território nacional. 
Distribuidora/Homevideo: Europa Filmes.  

Mídia TV: Rede Globo, Canal Brasil, PlayTV, CineBrasilTV, BoxBrasil, 

Sony. 
Mídia Avião: TAM. 

Portugal: Distribuidora/salas de cinema: Alfândega Filmes 

Lançado em Janeiro/2008. 

 

As Doze Estrelas - 2011 

Making Of 

Ficção, captado/finalizado em 35mm, colorido, 100 minutos, som Dolby 

Digital. 

Distribuidora/salas de cinema: Polifilmes. Lançado em Maio/2011, em 
São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Belém, Recife. 

Posteriormente foi lançado em todo território nacional. 

Distribuição em Homevideo: Lapfilme 
Mídia TV: Canal Brasil, TV Brasil. 

Portugal: Distribuidora/salas de cinema: Filmes Liberdade 

 

4. Web:  
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

REVISTA QUEM- Roteiro/Direção: Diana Land 

Realização dos vídeos para o site da revista Quem 2007-2008 

REVISTA AUTOESPORTE - Direção: Diana Land 

Realização dos vídeos para o site da revista AutoEsporte 2007-2008 

O Filho Pródigo–2013-Direção de Produção: Diana Land 

Ficção, captado em 35mm, /finalizado em DCP, colorido,  
15 minutos, sonoro. Participação no Festival Cine PE-2014. 

 



 

 

 

CONCEPÇÃO VISUAL, TEXTOS E DIREÇÃO DE ANIMAÇÃO 
 

             HENRIQUE SITCHIN 
 

- Ator bonequeiro, autor e diretor teatral com 28 anos de experiências profissionais.  
 

- Criador, em 1990, e atual diretor e coordenador da Cia. Truks - Teatro de Bonecos. 

 
- Coordenador do CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS DO TEATRO DE ANIMAÇÃO, 

espaço de referência do Teatro de Bonecos de São Paulo, em projeto contemplado pelo 

PRÊMIO TEATRO CIDADÃO, da Prefeitura de SÃO PAULO, desde 2002. 

 
- É autor e diretor, entre outros, dos espetáculos “Cidade Azul”, “Uma História do 

Mundo”, “O Senhor dos Sonhos”, “Vovô”, “Gigante”, “Big Bang”, “E se as Histórias 

Fossem Diferentes”, “Isto Não é Um Cachimbo”, “Os Vizinhos”, “História de Bar”, 
“Sonhatório” e “Por Uma Estrela” e co-autor do espetáculo “Truks: A Bruxinha”, todos 

encenados e produzidos pela Cia Truks com a qual já recebeu mais de 40 prêmios e 

indicações. 
 

OS ATORES: 

 

             GABRIEL SITCHIN 
 

Ator formado pela Escola Superior de Artes Célia Helena (2011). 

 
Prêmio de “Ator Revelação de 2012”, com o espetáculo SONHATÓRIO, junto a Rafael 

Senatore e Hugo Reis, pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRÍTICOS DE ARTE e pela 

COCA COLA FEMSA. 
 

Atuou nos seguintes espetáculos: 

 

“Estudo.Hamlet”, baseado na peça de William Shakespeare, dirigido por Rui Cortez, 
como finalização do curso de Interpretação 4, dentro da Escola Superior de Artes Célia 

Helena; “Esta Vizinhança Está Condenada”, baseado em peças curtas de Tenessee 

Williams, dirigido por Davis Otani, como finalização do curso de Interpretação 3, dentro 



 

 

da Escola Superior de Artes Célia Helena; “Mais Um”, de Cássio Pires, dirigido por 
Eduardo Okamoto, como finalização do curso de Interpretação 2, dentro da Escola 

Superior de Artes Célia Helena; “Os Ciúmes de um Pedestre”, de Martins Pena, em 

CEUS de São Paulo, com a Cia. do Torto, dentro do “Projeto Vocacional Apresenta”. 
 

- Desde 2009 atua nos espetáculos “Zôo-ilógico” e “E se as Histórias Fossem 

Diferentes?”, da Cia. Truks, com os quais participou de inúmeros festivais de Teatro e 

Teatro de Animação, com destaque para as edições do FITO – FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE OBJETOS, realizadas nas cidades de Porto Alegre, 

Florianópolis e Brasília, entre 2009 e 2010. 

 
Em cinema atuou nos seguintes curtas: 

 

Personagem “Danilo”, na primeira temporada da série “Status:Solteira”, do canal Oi, na 

OiTV. Dirigido por Felipe Adami e Joana Melo do Prado (2010); Personagem “Gustavo”, 
no curta-metragem “O Que Sobrou de Nós”, realizado por alunos do 3º semestre de 

Audiovisual do SENAC-SP, dirigido por Maria Bopp (2010); Personagem “Vinicius”, no 

curta-metragem “No Aquário”, produzido por alunos do 3º semestre de Audiovisual da 
USP, dirigido por Renato Sircilli; Personagem “Garoto”, no curta-metragem “Confissão”, 

realizado por alunos do 5º semestre de Cinema da FAAP, em película, dirigido por Ivan 

Altman (2011); Personagem “Vicco” no episódio piloto da série “Status: Solteira”, 
vencedora do “Pitching Oi Multimídia 2009”, dirigido por Marcus Baldini; Personagem 

“Rafael” no curta-metragem “O Coração às Vezes Pára de Bater”, dirigido por Maria 

Carmargo, selecionado para mais de dez festivais, entre os quais: Festival Internacional 

de Cinema do Rio 2009, International Short Film Festival Detmold 2010, Alemanha, 38º 
Festival de Cinema de Gramado: Mostra Paralela e 21º Festival de Curtametragens de 

São Paulo e 14º. SHANGAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL; Personagem “Caio” no 

curta-metragem “Periferia dos Sonhos”, produzido pelo 2º ano da turma de audiovisual 
do SENAC-SP, dirigido por Ana Roman.  

 

 

             ROGÉRIO UCHOAS 

 

Ator e performer formado em técnicas circenses para o ator, pela ELT (Escola Livre de 
Teatro), e mímica com Luis Louis e Vitor Seixas.  

 

Realizou, entre outros, estudos voltados para dança contemporânea e popular; 
Estudos, pesquisa e realização de espetáculo de bonecos com o Grupo Sobrevento, 

através do Projeto Fantoches nas Praças, com o qual cumpriu temporada de dois anos; 

diversas oficinas no Centro de Estudos e Práticas do Teatro de Animação de São Paulo, 
coordenado pela Cia Truks, entre 2007 e 2010. 

 

Criador e intérprete do “Palhaço Banzé”, se apresenta desde 2004 com performances e 

espetáculos de circo, mímica e rua. Em 2005 foi para Arábia Saudita integrando a Cia. 



 

 

Brazilian Circus, e lá atuou durante dois meses. Ao retornar foi convidado a participar 
do grupo Circo Zé Brasil e, em 2008, em parceria com outros artistas, criou o grupo 

Malabarbudos, que tem como objetivo fomentar a arte de rua.  

 
Participou, entre outros, dos seguintes eventos: 

 

Palhaçada geral, no SESC Santana; Casas do Circo, no Instituto pombas urbanas 

(Semeando Arte na Comunidade); Intercircus em 2007, diversas edições do Projeto 
Recreio nas Férias; Panorama do Circo; Palhaçaria Paulistana, e em diversas edições da 

Virada cultural. 

 
Integra a Cia Truks desde 2011 e atua nos seguintes espetáculos do grupo: O SENHOR 

DOS SONHOS, ZÔO-ILÓGICO, CIDADE AZUL, A BRUXINHA, ISTO NÃO É UM 

CACHIMBO, SONHATÓRIOe POR UMA ESTRELA. 

 

            RAFAEL SENATORE 

 

Ator formado pela Escola Superior de Artes Célia Helena (2011). 

Integra a Cia Truks desde 2011. 
Atua na montagem da Cia. Truks, “Sonhatório”. 
 
Prêmio de “Ator Revelação de 2012”, com o espetáculo SONHATÓRIO, junto a Gabriel 

Sitchin e Hugo Reis, pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRÍTICOS DE ARTE e pela COCA 

COLA FEMSA. 
 
Realizou, entre outros, os seguintes cursos e oficinas: 
 
“Oficina Permanente de Teatro de Animação”, com Henrique Sitchin (2007 a 2009), 

Cursos de Clown com Bete Dorgam (2008 e 2012), Curso técnico de Publicidade na 

FECAP (2006).  
 
Trabalhou, entre outros, nos seguintes espetáculos: 

“Mais Um” (2009), dirigido por Eduardo Okamoto, “Esta Vizinhança Está Condenada” 
(2010), dirigido por Davis Otani, “Estudo.Hamlet” (2010), dirigido por Ruy Cortez, “A 

Visita da Velha Senhora” (2011), dirigido por Marco Antonio Pâmio, “Pacientes – 

Quanto Tempo?” (2011), dirigido por Bete Dorgam – Todos dentro da Escola Superior 
de Artes Célia Helena. 

“Romeu e Julieta”, de Charles Gounod, dirigido por Vinicius Torres Machado, “A Porta”, 

com a Cia. Troada (2010), dirigido por Vinicius Torres Machado. 
 
Participações especiais em TV:  
 
Ator de um programa piloto da série “Meu Vídeo Vai Virar”, produzido pela Vista Filmes 

(2010). 

Protagonista da Minisérie infantil TRAKITANA, da TV CULTURA (2012). 
 



 

 

CENOGRAFIAS E FIGURINOS: 
 

           ALMIR ROGÉRIO PEREIRA 
 
Ator, cenógrafo e figurinista é integrante da Cia Truks há 5 anos. 

Trabalha com a criação cenográfica, e de bonecos e figurinos a partir do uso de 
diversos materiais como: argila, metais, espumas, madeiras, tecidos entre outros. É 

responsável pela manutenção de todos os bonecos, cenários e adereços dos 13 

espetáculos de repertório da Cia Truks. 
 
Figurinista e ator integrante do projeto “Fábulas: Um olhar Poético ao Social”, sobre o 

universo dos contadores de histórias, contemplado pelo VAI- Secretaria Municipal de 

Cultura da cidade de São Paulo- no ano de 2007. No mesmo ano, atuou nas mesmas 
funções no projeto “Fábulas, Contos e Mitos”, e na Biblioteca Belmonte-SP como ator 

contador em diversos eventos e espaços culturais.  
 
Trabalhou, como figurinista, cenógrafo e ou ator nas seguintes montagens: 

“Odisséia”, recontada pela Cia Rapsodos de Mil Fábulas, com dramaturgia de Luciana 

Magiolo e direção de Simone Shuba; “Umoja: O Canto do Conto”, criação da Cia 
Rapsodos de Mil Fábulas a partir de contos da cultura africana, sob direção de Paco 

Abreu; “Fabulas” a partir de fabulas de diversas culturas, também sob direção de Paco 

Abreu; ”Herói: A Influência do Mito do Herói no Homem Contemporâneo”, processo de 

criação colaborativa do Grupo de Estudos Teatrais a partir de “Herói de mil Faces”, de 
J. Campbell e poemas de “A Luta Corporal”, de Ferreira Gullar; “O Mendigo e o 

Imperador”, de Brecht; “Os Clovis na Rota Felliniana” sob direção de Vanderlei Martins 

em projeto que, a partir do universo cinematográfico de Fellini, pesquisou o palhaço 
brasileiro; ”Homoextremos”, sob direção de Paco Abreu; “A Invasão”, sob direção de 

Beto Marcondes, entre outras. 
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